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Įvadas  
 

Lietuvos sporto universitetas (LSU) yra vienintelis Lietuvoje specializuotas universitetas, rengiantis 

sporto mokslo specialistus. Universitetas savo veiklą vykdo jau daugiau nei 80 metų. Per šiuos metus 

Universitetas parengė 17 485 aukščiausiosios kvalifikacijos trenerius, reabilitacijos, fizinio ugdymo, rekreacijos 

ir kt. specialistus, tarp kurių yra daug žymių mokslininkų, pasaulyje garsių trenerių, visuomenės veikėjų, 

olimpinių žaidynių nugalėtojų, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkų. Tarptautiniai ekspertai yra puikiai 

įvertinę sėkmingas sporto mokslo ir studijų veiklas Universitete, Universiteto gebėjimą savo vykdomuose 

procesuose taikyti Europos sporto mokslo ir studijų inovacijas. Universitetas toliau sėkmingai plėtoja sporto 

mokslo ir studijų veiklas, skatina sporto mokslo ir studijų pažangą, aktyvų dialogą su Lietuvos ir užsienio sporto 

bei studijų institucijomis, yra Lietuvos sporto ir sveikatinimo idėjų sklaidos lyderis. Lietuvos sporto 

universitetas kviečia visus, norinčius prisijungti prie Universiteto misijos įgyvendinimo, ir yra pasirengęs 

naujiems sporto mokslo ir studijų tobulinimo iššūkiams. 
 

 

Universiteto vizija, misija ir vertybės 
 

Vizija  

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

Europoje. 
 

Misija  

Skatinti visuomenės pažangą, būti jai naudingam išskirtiniais tarptautinio lygio sporto mokslo 

tyrimais bei studijomis. 
 

Vertybės 

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

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

3. Akademinių paslaugų prieinamumo ir kokybiškumo laidavimas Lietuvos ir užsienio moksleiviams bei 

studentams, dirbančiajai ir senjorų bendruomenei, verslo, viešojo sektoriaus institucijoms.  

4. Aktyvaus dialogo su nacionaliniais ir užsienio partneriais (klientais) skatinimas.  

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

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

7. Pilietiškumo ir patriotizmo skatinimas, atsiribojant nuo bet kokios politinės ideologijos.  

 

Laikinoji rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė 



Valdymo 
tobulinimas
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Struktūra 
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Strateginis valdymas ir kokybės užtikrinimas  

 

2017 metais svarbiausios buvo dvi strateginės veiklos kryptys.  

Pirma – tai adekvatus reagavimas į Lietuvoje vykstančią aukštojo mokslo pertvarką ir aktyvus 

dalyvavimas joje. Kilo reali grėsmė Universiteto kaip autonomiškos institucijos išlikimui, nes, reformuojant 

universitetus, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos bei LR Seimo mokslo ir švietimo komiteto sprendimu, 

LSU turėtų būti prijungtas prie didesnio Kauno universiteto. Buvo sudaryta derybinė grupė, turėjusi derėtis 

su kitais šalies universitetais, kad sudarytų geriausias sąlygas LSU toliau siekti savo strateginių tikslų bei 

vykdyti mokslo ir studijų veiklos tęstinumą. Taip pat turėjo būti vykdomos aktyvios derybos su Lietuvos 

švietimo ir mokslo ministerijos bei LR Seimo mokslo ir švietimo komitetu dėl tolesnio LSU statuso. Tačiau 

veikta buvo nepakankamai aktyviai, derybos nebuvo konstruktyvios, neišanalizuotos visos galimo 

prisijungimo prie skirtingų institucijų (VDU, LSMU) sąlygos, neišnaudotos visos derybinės galimybės. Todėl 

ŠMM vienašališkai nusprendė siūlyti LSU jungti prie LSMU. Taip buvo prarastas laikas derėtis dėl 

palankesnių sprendimų mūsų Universiteto statusui išlaikyti.   

Antras strateginis uždavinys buvo naujos 2018–2022 m. LSU strategijos rengimas. Buvo labai svarbu 

parengti naują LSU strategiją, atnaujinant Universiteto misiją, viziją ir tolesnės plėtros siekius. Naujos 

strategijos parengimas buvo svarbus apibrėžiant ir išryškinant LSU vykdomų studijų, mokslinių tyrimų bei 

kitos veiklos reikšmę Lietuvos žmonėms, atnaujinant Universiteto planus, siekiant tapti Lietuvos sporto 

židiniu, LSU konsoliduojant visą geriausią sporto mokslo potencialą. Naujoji strategija buvo reikšminga 

išorinei komunikacijai ir argumentuojant savo siekį išlikti autonomišku universitetu. Iki 2017 metų pabaigos 

nauja strategija nebuvo parengta. Taip pat buvo numatyta per 2017 metus atlikti Universiteto struktūros 

pakeitimus, kad toliau būtų tobulinamas LSU valdymas, sujungiant administracijos padalinius, perskirstant 

funkcijas, sumažinant veiklos fragmentaciją ir išlaidas. Tačiau tai nebuvo padaryta.  

Per 2017 metus veiklos kokybei užtikrinti nebuvo skiriama pakankamai dėmesio, nes šiai veiklai 

vykdyti nebuvo skirta žmogiškųjų išteklių. Veiklos kokybė buvo užtikrinama remiantis veikiančiais vidaus 

tvarkos dokumentais, atskirų padalinių lygmeniu. 
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Studentai 

 

2017 m. spalio 1 d. Lietuvos sporto universitete studijavo 1611 pirmosios ir antrosios studijų 

pakopos studentų, iš jų nuolatine forma – 1505, ištęstine – 106. 

 
1 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formą 2005–2017 m. 

Studijų forma 
Metai   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nuolatinė – – – – 641 1073 1330 1595 1534 1661 1736 1626 1505 

Ištęstinė – – – – 225 287 349 394 399 347 234 142 106 

Dieninė 1938 1800 1736 1632 1139 687 337 – – – – – – 

Neakivaizdinė 669 714 739 785 558 370 236 111 – – – – – 

Vakarinė 53 18 – – – – – – – – – – – 

Iš viso 2660 2532 2475 2417 2563 2417 2252 2100 1933 2008 1970 1768 1611 

 
2 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formą ir fakultetus 2005–2017 m. 

Studijų 
forma 

Fakultetas 
Metai 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nuolatinė 

Sporto biomedicinos – – – – 230 389 473 889 950 1105 1238 1181 1093 

Sporto edukologijos – – – – 411 684 857 706 584 556 498 445 412 

Iš viso – – – – 641 1073 1330 1595 1534 1661 1736 1626 1505 

Ištęstinė 

Sporto biomedicinos – – – – 47 64 85 143 178 157 117 83 72 

Sporto edukologijos – – – – 178 223 264 251 221 190 117 59 34 

Iš viso – – – – 225 287 349 394 399 347 234 142 106 

Dieninė 

Rekreacijos ir sporto 
vadybos 

– 221 237 259 – – – – – – – – – 

Turizmo ir sporto 
vadybos 

897 – – – – – – – – – – – – 

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

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

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

Neaki-
vaizdinė 

Rekreacijos ir sporto 
vadybos 

– 196 237 248 – – – – – – – – – 

Turizmo ir sporto 
vadybos 

266 – – – – – – – – – – – – 

Sporto biomedicinos 85 89 113 132 94 50 34 37 – – – – – 

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

Iš viso 669 714 739 785 558 370 236 111 – – – – – 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Studijų 
forma 

Fakultetas 
Metai 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vakarinė 

Rekreacijos ir sporto 
vadybos 

– 14 – – – – – – – – – – – 

Turizmo ir sporto 
vadybos 

30 – – – – – – – – – – – – 

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

Sporto edukologijos 23 4 – – – – – – – – – – – 

Iš viso 53 18 – – – – – – – – – – – 

 Iš viso 2660 2532 2475 2417 2563 2417 2252 2100 1933 2008 1970 1768 1611 

 

Palyginti su 2016 m., 2017 m. bendras studentų skaičius sumažėjo 8,88 proc.  

2017 m. Sporto edukologijos fakultete studijavo 446, Sporto biomedicinos fakultete – 1165 

studentai. 

Valstybės finansuojamose vietose mokėsi 496 studentai (30,79 proc.), mokamose – 1115 

(69,21 proc.). Didžiąją mokančių už studijas studentų dalį sudarė pirmosios pakopos studentai (1007 

asmenys). 

 

3 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičius pagal studijų finansavimo būdą 2017 m. 

Studijos Bendras studentų skaičius 
Visiškai valstybės finansuojamų 

studentų skaičius 
Savo lėšomis studijuojančių 

studentų skaičius 

I pakopa 1361 354 1007 

II pakopa 250 142 108 

 

 

Priėmimas 
 

2017 m. priimta studentų į 14 studijų programų: 5 pirmosios ir 9 antrosios studijų pakopos 

programas. Iš viso priimta 460 studentų: 407 – į nuolatines studijas, 53 – į ištęstines. 

 

4 lentelė. 2017 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas suvestinė pagal studijų formą 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 
Iš viso 

I pakopa II pakopa I pakopa II pakopa 

278 129 45 8 460 

 

5 lentelė. 2017 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas suvestinė pagal studijų programas 

  Studijų programa 
Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

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

Sporto 
edukologijos 
fakultetas 

Kūno kultūra – 13 13 – – – 

Kūno kultūra ir sportas 31 – 31 11 – 11 

Sporto edukologija – 16 16 – – – 

Turizmo ir sporto vadyba – 17 17 – – – 

Fizinis aktyvumas  
ir sveika gyvensena 

36 – 36 2 – 2 

Sportinės veiklos analizė – 7 7 – – – 

Iš viso 67 53 120 13 – 13 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

  Studijų programa 
Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

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

Sporto 
biomedicinos 
fakultetas 

Kineziterapija 55 28 83 – 8 8 

Fizinis aktyvumas  
ir visuomenės sveikata 

14 – 14 2 – 2 

Treniravimo sistemos 142 14 156 30 – 30 

Sporto fiziologija ir genetika – 9 9 – – – 

Krepšinio treniravimas  
ir valdymas 

– 15 15 – – – 

Taikomoji fizinė veikla – 10 10 – – – 

Iš viso 211 76 287 32 8 40 

Iš viso 278 129 407 45 8 53 

 

6 lentelė. Priimtųjų į I ir II pakopos studijas skaičiaus pokytis 2006–2017 m. 

Studijos 
Metai 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I pakopa 573 619 571 705 468 478 478 417 434 480 387 323 

II pakopa 163 154 150 154 127 102 112 146 117 110 95 137 

Iš viso 736 773 721 859 595 580 590 563 551 589 482 460 

 

Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 

2017 m. į pirmosios pakopos studijas buvo priimta 323 studentai, t. y. 16,5 proc. mažiau nei 

2016 m. (2016 m. buvo priimta 387 studentai).  

Nepaisant to, kad priėmimas į pirmosios pakopos studijų programą Kūno kultūra ir sportas buvo 

vykdytas tik į valstybės nefinansuojamas vietas, 2017 m. į šią studijų programą buvo priimta dviem 

studentais daugiau nei 2016 m. Taip pat padidėjo priimtų studentų skaičius į Fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos studijų programą. Visgi smarkiai sumažėjo į Kineziterapijos studijų programą priimtų studentų, 

o į Sporto vadybos, Sportinės rekreacijos ir turizmo bei Taikomosios fizinės veiklos studijų programas 

studentų iš viso  nebuvo priimta.  

 

7 lentelė. Priimtųjų į I pakopos studijas skaičiaus pokytis 2016–2017 m. 

  Studijų programa 
Studentų skaičius 

2016 m. 2017 m. 

Sporto edukologijos 
fakultetas 

Kūno kultūra ir sportas 40 42 

Sporto vadyba 17 – 

Sportinė rekreacija ir turizmas 16 – 

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena 13 38 

Iš viso 86 80 

Sporto biomedicinos 
fakultetas 

Kineziterapija 111 55 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 17 16 

Taikomoji fizinė veikla – – 

Treniravimo sistemos 173 172 

Iš viso 301 243 

Iš viso 387 323 

 

2017 m. bendrojo priėmimo konkurse, kurį vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam 

priėmimui organizuoti (LAMA BPO), dalyvavo 29 538 stojantieji. Tai šiek tiek mažiau nei 2016 m. (2016 m. 

dalyvavo 30 931, 2015 m. – 32 568 asmenys). Visgi padidėjo bendras stojančiųjų į Lietuvos sporto 



 

Studijų kokybė ir kompetencijų plėtotė 

12 

universitetą skaičius: 2017 m. buvo pateikta 2 944 pageidavimai (2016 m. – 2 357), kuriuose nurodyta LSU 

studijų programa. Mažėjo asmenų, pasirinkusių LSU studijų programas 1–2 pageidavimu, skaičius. Per 

pagrindinio priėmimo pirmąjį etapą pateikta 896 pageidavimai, per antrąjį – 147. 

 

8 lentelė. Pageidavimų skirstinys 2007–2017 m. (per visus priėmimo etapus) 

Metai 1–12 pageidavimai 1–2 pageidavimai 3–6 pageidavimai 

2007 5403 1882 1892 

2008 5271 1503 1827 

2009 7494 2203 2865 

2010 8876 2843 3636 

2011 5483 1772 2198 

2012 5265 1731 2211 

2013 6042 2013 2489 

2014 5528 1786 2350 

2015 3434 1277 1634 

2016 2357* 892 1108 

2017 2944* 1231 1353 

Pastaba. * – į prašymą buvo galima įtraukti iki 9 pageidavimų. 

 

Studijas Lietuvos sporto universitete rinkosi abiturientai iš visų Lietuvos regionų, tačiau, kaip ir 

2016 m., daugiausia priimtųjų – iš Kauno apskrities. Tai bendra tendencija Lietuvoje, kad didmiesčiuose ar 

jų apskrityse vidurines mokyklas ar gimnazijas baigę moksleiviai yra linkę studijuoti savo apskričių 

universitetuose.  

 

9 lentelė. Informacija apie priėmimą į Universitetą 2017 m. bendrojo priėmimo metu 

Studijų programa,  
nuolatinė forma 

Priimta 
iš viso 

Priimta Kviečiamųjų konkursiniai balai 

vf m 
Pirmojo  Paskutiniojo  Pirmojo  Paskutiniojo  

vf vf m m 

Kūno kultūra ir sportas 42 – 42 – – 7,58 3 

Treniravimo sistemos 172 61 111 9,74 5,58 7,41 3 

Sporto vadyba – – – – – – – 

Sportinė rekreacija ir turizmas – – – – – – – 

Kineziterapija 55 – 55 – – 6,76 3 

Fizinis aktyvumas  
ir visuomenės sveikata 

16 1 15 7,96 7,96 6,74 3 

Fizinis aktyvumas  
ir sveika gyvensena 

38 8 30 7,68 5,84 10 3 

Taikomoji fizinė veikla (NL) – – – – – – – 

Pastaba. vf – valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta. 
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10 lentelė. Studentų priėmimo į I pakopos studijas skaičiaus pokytis pagal finansavimą 2006–2017 m. 

Studijų forma 
Metai 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dieninė 

vf 208 202 194 356 – – – – – – – – – 

dvf 228 207 258 – – – – – – – – – – 

m 5 1 4 48 – – – – – – – – – 

Iš viso 441 410 456 404 – – – – – – – – – 

Neakivaizdinė 
vf – – – – – – – – – – – – – 

m 158 163 160 166 – – – – – – – – – 

Iš viso 158 163 160 166 – – – – – – – – – 

Nuolatinė 
vf – – – – 122 59 64 51 94 89 102 88 62 

m – – – – 405 330 328 346 285 345 378 299 216 

Iš viso – – – – 527 389 392 397 379 434 – 387 278 

Ištęstinė 
vf – – – – 19 5 8 6 3 – – – 8 

m – – – – 159 74 78 75 35 – – – 37 

Iš viso – – – – 178 79 86 81 38 434 480 – 45 

Iš viso 599 573 616 570 705 468 478 478 417 434 480 – 323 

Pastaba. vf – valstybės finansuojama vieta, dvf – iš dalies valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta. 

 

Priėmimas į LSU pirmosios pakopos studijų programų pirmąjį kursą buvo vykdomas vadovaujantis 

LR Mokslo ir studijų įstatymo 77 straipsnio nuostatomis. Valstybės finansuojamos studijų vietos teko 

geriausiai šalies mastu vidurinio ugdymo programą baigusiems abiturientams. 2017 m. LSU į valstybės 

finansuojamas vietas buvo priimta 70 studentų, į mokamas – 253. 

 

Priėmimas į antrosios pakopos studijas 

2017 m. valstybės finansuojamų antrosios pakopos vietų skaičių pagal mokslo ir (arba) studijų 

kryptis įsakymu patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė (2017 m. birželio 26 d. įsakymas 

Nr. V-516). Lietuvos sporto universitetui buvo skirtos 78 valstybės finansuojamos vietos. 

Į LSU antrosios pakopos studijas 2017 m. priimta 137 studentai, iš jų 129 – į nuolatines, 8 – į 

ištęstines studijas. Į nuolatinės formos studijų programas buvo priimta 78 valstybės finansuojami studentai 

ir 59 studentai, studijuojantys savo lėšomis. Į ištęstinės formos studijas priimti 8 studentai, studijuojantys 

savo lėšomis. Taip pat priimta 11 užsienio studentų. 

 

11 lentelė. 2017 m. priėmimo į II pakopos studijas rezultatai 

  Studijų programa Priimta studentų (vf, m) 

Nuolatinės studijos 

Sporto edukologija 16 

Sportinės veiklos analizė 7 

Kūno kultūra 13 

Treniravimo sistemos 14 

Turizmo ir sporto vadyba 17 

Sporto fiziologija ir genetika 9 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata – 

Taikomoji fizinė veikla 10 

Kineziterapija  28 

Krepšinio treniravimas ir valdymas 15 

Iš viso 129 

Ištęstinės studijos Kineziterapija 8 

 Iš viso 137 
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2017 m. didžiausias konkursas buvo į šias antrosios pakopos studijų programas: Kineziterapija (8,13 

pageidavimo į vieną vietą) ir Sporto fiziologija ir genetika (4,5 pageidavimo į vieną vietą). Šiek tiek mažesnis 

konkursas buvo į studijų programas Sporto edukologija (4,42 pageidavimo į vieną vietą) bei Turizmo ir 

sporto vadyba (4,25 pageidavimo į vieną vietą). 

 

12 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos nuolatines studijas 2017 m. 

Studijų programa Forma 
Priimta 

studentų 
(vf, m) 

Pageidavimų 
skaičius  
(vf, m) 

Konkursas 

Kviečiamųjų konkursiniai balai 

I etapo II etapo 

Pirmojo  Paskutiniojo  Pirmojo  Paskutiniojo  

Sporto edukologijos fakultetas 

Sporto edukologija 
NL vf 12 53 4,42 9,1 8,21 8,73 8,73 

NL m 4 7 1,8 – – 8,2 6,87 

Sportinės veiklos 
analizė 

NL vf 4 6 1,5 9,18 8,44 – – 

NL m 3 4 1,3 – – 8 7 

Treniravimo 
sistemos 

NL vf 8 30 3,75 10,31 8,4 – – 

NL m 6 9 1,5 8,06 5,63 8,71 7,77 

Kūno kultūra 
NL vf 12 38 3,17 9,37 8,05 – – 

NL m 1 3 3 6,85 6,85 – – 

Turizmo ir sporto 
vadyba 

NL vf 12 51 4,25 10,76 8,44 9,28 9,28 

NL m 5 7 1,4 8,15 7,78 7,67 7,67 

Sporto biomedicinos fakultetas 

Kineziterapija 
NL vf 8 65 8,13 9,86 9,12 8,75 8,75 

NL m 20 39 1,95 8,99 7,21 8,21 7,85 

Fizinis aktyvumas  
ir visuomenės 
sveikata 

NL vf – – – – – – – 

NL m – – – – – – – 

Taikomoji fizinė 
veikla 

NL vf 8 26 3,25 9,63 8,24 9,18 8,16 

NL m 2 4 2 7,69 7,69 7,73 7,73 

Sporto fiziologija  
ir genetika 

NL vf 8 36 4,5 10,2 8,58 9,1 8,79 

NL m 1 4 4 8,47 7,96 – – 

Krepšinio 
treniravimas  
ir valdymas 

NL vf 6 10 1,67 10,29 8,29 – – 

NL m 9 11 1,22 8,21 7,67 10,4 6,8 

 

13 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos ištęstines studijas 2017 m. 

Studijų programa 
Priimta 

studentų (m) 
Pageidavimų 
skaičius (m) 

Konkursas 
Kviečiamųjų konkursiniai balai 

Pirmojo  Paskutiniojo  

Sporto biomedicinos 
fakultetas 

Kineziterapija (m) 8 11 1,38 9,75 7,48 

 

2017 m. buvo surengtas papildomas priėmimas į visas antrosios pakopos studijų programas. 

2017 m. vykdytas priėmimas į antrosios pakopos Kineziterapijos bei Taikomosios fizinės veiklos 

studijų programose numatytas papildomas išlyginamąsias studijas. Į šias studijas priimta 24 asmenys, baigę 

neuniversitetinę studijų programą.  

Didžiąją dalį stojančiųjų į antrosios pakopos studijas sudarė LSU absolventai. 
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Paskolos 

 

2017 m. Valstybinis studijų fondas LSU studentams paskolas skyrė du kartus – pavasarį ir rudenį. Jos 

buvo skiriamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 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.  

 

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

Fakultetas Pakopa 
Metai 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sporto edukologijos  
I 23 14 11 9 7 5 13 

II 1 4 2 11 – – 1 

Sporto biomedicinos  
I 9 19 21 18 19 18 26 

II 1 1 2 – – 1 1 

Iš viso 34 38 36 38 26 24 41 

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

Fakultetas Pakopa 
Metai 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sporto edukologijos 
I 2 1 – – – – – 

II – – – – – – – 

Sporto biomedicinos 
I 1 – – – – – – 

II – – – – – – – 

Iš viso 3 1 – – – – – 

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

Fakultetas Pakopa 
Metai 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sporto edukologijos 
I 49 40 46 40 42 45 

II – 1 12 1 1 1 

Sporto biomedicinos 
I 72 80 119 133 139 158 

II – 3 4 6 3 4 

Iš viso 121 124 181 180 185 208 

 

2017 metais Valstybinis studijų fondas dviem II pakopos studijų studentams suteikė paskolas 

studijoms užsienyje apmokėti. 

Iš viso paskolų buvo skirta 251 studentui: 41 – gyvenimo išlaidoms, 208 – studijų kainai sumokėti, 

2 – studijoms užsienyje. 
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Studijų baigimas 

 

2016–2017 mokslo metais sėkmingai apgynė baigiamuosius darbus ar išlaikė baigiamuosius 

egzaminus 345 pirmosios pakopos bei 89 antrosios pakopos studentai. Jiems buvo išduoti Lietuvos sporto 

universiteto diplomai. Tačiau pasitaikė ir tokių atvejų, kai studentams nepavyko sėkmingai baigti studijų. 

Dažniausia išbraukimo iš studentų sąrašų priežastis – finansinių įsipareigojimų nevykdymas ir nepažangumas. 

 

17 lentelė. Absolventų skaičiaus kaita 2010–2017 m. 

Studijos 
Metai 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

I pakopa 425 440 398 493 306 367 307 345 

II pakopa 99 99 125 77 84 120 104 89 

Iš viso 524 539 523 570 390 487 411 434 

 

Diplomai su pagyrimu 2017 m. buvo išduoti 4 antrosios pakopos studijų programos studentams ir 

13 pirmosios pakopos studijų programų studentų. 

 

18 lentelė. 2012–2017 m. išduotų diplomų skaičius pagal fakultetus 

 Fakultetas 
Išduota 
diplomų 

I pakopos 
studijų 

Iš jų:  
I pakopos 

studijų  
su pagyrimu 

II pakopos 
studijų 

Iš jų:  
II pakopos 

studijų 
su pagyrimu 

2017 m. 

Sporto biomedicinos 302 252 10 50 1 

Sporto edukologijos 132 93 3 39 3 

Iš viso 434 345 13 89 4 

2016 m. 

Sporto biomedicinos 239 186 4 53 2 

Sporto edukologijos 172 121 1 51 3 

Iš viso 411 317 5 104 5 

2015 m. 

Sporto biomedicinos 250 180 3 70 4 

Sporto edukologijos 237 187 5 50 6 

Iš viso 487 367 8 120 10 

2014 m. 

Sporto biomedicinos 198 150 3 48 6 

Sporto edukologijos 192 156 1 36 8 

Iš viso 390 306 4 84 14 

2013 m. 

Sporto biomedicinos 302 259 6 43 4 

Sporto edukologijos 268 235 3 33 5 

Iš viso 570 494 9 76 9 

2012 m. 

Sporto biomedicinos 285 206 4 79 9 

Sporto edukologijos 238 192 6 46 1 

Iš viso 523 398 10 125 10 
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Studijų kokybės užtikrinimas 

 

2017 m. Universitete buvo plėtojami šie vidinę studijų kokybę užtikrinantys procesai ir priemonės: 

tvirtinamos, stebimos ir vertinamos studijų programos bei suteikiamos kvalifikacijos, studijų vertinimo ir 

įskaitymo, studijų išteklių bei paramos studentams užtikrinimo, mokymosi visą gyvenimą, kompetencijų 

pripažinimo, karjeros stebėsenos, studentų konsultavimo sistemos ir kt. 

2017 m. pavasario semestro metu buvo atlikta studentų apklausa apie studijuojamus modulius, 

bendra studentų pasitenkinimo studijomis apklausa. Apklausos rengtos vadovaujantis 2012 m. gegužės 

31 d. Senato posėdyje patvirtinta „Studentų požiūrio į studijų kokybę organizavimo ir vertinimo tvarka“. 

Apklausos rezultatai buvo aptarti fakultetų studijų kokybės priežiūros komitetuose.  

2017 m. vykdytas priėmimas į jungtinę antrosios pakopos studijų programą Krepšinio treniravimas ir 

valdymas. Susidomėjimas programa buvo gana nemažas, priimti ir 7 užsienio studentai. 

2017 m. pradėta rengti dar viena jungtinė antrosios pakopos studijų programa Sportinės veiklos 

analizė. Studijų programos turinys rengiamas bendradarbiaujant su Oto fon Gerikės universitetu (Vokietija) ir 

De Tras-os-Montes e Alto Douro universitetu (Portugalija).   

2017 m. buvo plėtojamos studijų organizavimo ir kokybės užtikrinimo sistemos, parengta norminių 

dokumentų, susijusių su studijomis. Priimti Lietuvos sporto universiteto akademinio tutoriaus veiklos 

nuostatai, kuriais siekiama paremti studentų ir klausytojų akademinį bei asmeninį tobulėjimą ir gerovę. 

Universitete kiekvienam I pakopos pirmo kurso studentui paskirtas akademinis tutorius, į kurį studentas gali 

kreiptis, gauti paramą, patarimų akademiniais ir asmeninio tobulėjimo klausimais. Planuojama akademinius 

tutorius paskirti ir aukštesnių kursų studentams. 

 

Studijų programų išorinis vertinimas 

2017 m. Studijų kokybės priežiūros centras organizavo penkių Lietuvos sporto universiteto studijų 

programų vertinimą ir akreditavimą: 

• pirmosios pakopos studijų programos Treniravimo sistemos; 

• antrosios pakopos studijų programos Treniravimo sistemos;  

• pirmosios pakopos studijų programos Kūno kultūra ir sportas; 

• antrosios pakopos studijų programos Kūno kultūra; 

• pirmosios pakopos studijų programos Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena. 

Savianalizių tekstai rengti tik anglų kalba. Šiuo metu yra gautos pirminės savianalizių suvestinių 

išvados apie šių programų vertinimą ir akreditavimą. Pirminėse išvadose nurodyta, jog pirmosios pakopos 

studijų programos Treniravimo sistemos ir Kūno kultūra ir sportas bei antrosios pakopos Treniravimo 

sistemos ir Kūno kultūra bus akredituotos 6 metams, o pirmosios pakopos studijų programa Fizinis 

aktyvumas ir sveika gyvensena – 3 metams. 
 

Senato studijų komisija 

2017 m. bent kartą per mėnesį buvo rengti Senato mokslo ir studijų komisijos posėdžiai, per kuriuos 

buvo svarstomi Universiteto padalinių, rektoriaus įsakymu ar potvarkiais sudarytų darbo grupių parengtų 

dokumentų, susijusių su studijomis, projektai, studijas reglamentuojančių norminių dokumentų tikslinimo 

klausimai, svarstyti tobulinamų studijų programų aprašai, priėmimo į pirmosios ir antrosios pakopos 

studijas klausimai bei dokumentai, svarstyti 3 metų studijų programų planai, atnaujintas priėmimas į 

ištęstines pirmosios pakopos studijas.  

2017 m. parengti ir patvirtinti šie su studijomis susiję dokumentai:  

• Lietuvos sporto universiteto studijų kokybės užtikrinimo nuostatai (patvirtinta 2017 m. sausio 

26 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 7). 
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• Laikinoji Lietuvos sporto universiteto Studentų studijų pasiekimų nustatymo, palyginimo ir studentų 

rotacijos tvarka (patvirtinta 2017 m. kovo 30 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 11). 

• Lietuvos sporto universiteto nuotolinių ir mišrių studijų organizavimo ir vykdymo tvarka 

(patvirtinta 2017 m. gegužės 5 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 13). 

• Lietuvos sporto universiteto akademinio tutoriaus nuostatai (patvirtinta 2017 m. birželio 27 d. 

Senato posėdyje, protokolo Nr. 16). 

• Antrosios pakopos studijų baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentas (patvirtinta 2017 m. 

rugsėjo 28 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 1). 

• Lietuvos sporto universiteto dėstytojo darbo krūvio planavimo ir apskaitos tvarka (patvirtinta 

2017 m. lapkričio 30 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 5). 

• Lietuvos sporto universiteto stipendijų skyrimo nuostatai (patvirtinta 2017 m. lapkričio 30 d. Senato 

posėdyje, protokolo Nr. 5). 

• Studentų priėmimo į pirmosios pakopos studijas taisyklės (patvirtinta 2017 m. gruodžio 22 d. Senato 

posėdyje, protokolo Nr. 6). 

• Studentų priėmimo į antrosios pakopos studijas taisyklės (patvirtinta 2017 m. gruodžio 22 d. Senato 

posėdyje, protokolo Nr. 6). 

 

2017 metais į anglų kalbą išversti 7 su studijomis susiję dokumentai. 

 

Studijų proceso administravimas 

2017 m. buvo toliau plėtojami studijų proceso administravimo darbai. Duomenų bazė ir akademinė 

informacinė sistema papildytos naujomis funkcijomis. Akademinėje informacinėje sistemoje studentai gali 

pasitikrinti mokesčius ne tik už studijas, bet ir už gyvenimą bendrabutyje. Sukurtas atsiskaitymo už gyvenimą 

bendrabutyje ir naudojimąsi biblioteka sistema Erazmus studentams. Sukurti nauji ar atnaujinti seni studentų 

prašymų šablonai, kuriama studentų registracijos studijų moduliams perlaikyti sistema. 

2017 m. informacinėje sistemoje sukurta apklausų aplinka. Studentai akademinėje informacinėje 

sistemoje gali pildyti anketas apie studijų modulius bei bendrą studijų kokybę.  

Studentai turi galimybę matyti dėstytojų kontaktinius duomenis, pasitikrinti tvarkaraštį, matyti 

patvirtintus aktualius dokumentus. Stojantiesiems sudaryta galimybė informacinėje sistemoje pateikti stojimo 

dokumentus, pasirašyti studijų sutartis. Tai palengvina stojimo procedūrą, stojantiesiems nebūtina atvykti į 

Universitetą ar notariškai įgalioti kitą asmenį.  
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Kompetencijų plėtotė 

 

Kursų, mokymų ir seminarų organizavimas yra viena pagrindinių Karjeros ir kompetencijų plėtotės 

centro (toliau – KKPC) veiklų. KKPC organizuoja seminarus kūno kultūros mokytojams, treneriams, 

kineziterapeutams, kitiems sveikatos bei sporto srities specialistams. 2017 m. KKPC surengė ar padėjo 

surengti 49 renginius, kuriuose dalyvavo 2150 klausytojų (dalyvių). Organizuotas tarptautinis simpoziumas 

„Climbing the Ladder of Life, Active and Fit“, kuriame dalyvavo 204 dalyviai. 

2017 metais už seminarų ir kursų organizavimą surinkta 3 4809 Eur. 
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2017 m. KKPC surengė ne vieną seminarą studentams. Seminarai buvo įvairūs: nuo specialybės, 

padedančių gilintis į studijuojamus dalykus, iki bendrų – apie laiko planavimą ir egzaminų baimės įveikimą. 

Organizuotas susitikimas su AIESEC – tarptautine jaunimo organizacija. Pirmą kartą surengtas seminaras 

užsienio studentams apie galimybes Lietuvos darbo rinkoje. Taip pat Centras suteikia galimybę studentams 

neformaliuoju būdu kelti savo kvalifikaciją savanoriaujant įvairiuose LSU ir kitų organizacijų renginiuose. 

LSU internetiniame tinklalapyje studentai turi galimybę matyti darbo ir praktikos pasiūlymus, 

aktualius jų pasirinktoms specialybėms. LSU internetiniame tinklalapyje nuolat viešinami nauji darbo 

pasiūlymai studentams, kurie yra gaunami tiesiogiai iš galimų darbdavių. Šią informaciją galima matyti ir 

LSU ekranuose.  

Jau treti metai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais bei LSU Sporto ir laisvalaikio centru 

organizuojamas orientacinis bėgimas „Bėk į karjerą!” (dalyvavo 10 įstaigų ir per 90 moksleivių bei studentų). 

Po bėgimo organizuotas seminaras-diskusija „Ko reikia, kad mano karjera būtų sėkminga?“. 

2017 m. surengti kursai LSU dėstytojams ir administracijos darbuotojams, norintiems patobulinti 

savo anglų kalbos žinias (dalyvavo 38 asmenys). Bendradarbiaujant su kolegomis iš KTU (EduLab) ir ASU, 

surengtas seminarų ciklas „Į studentą orientuotos studijos“ (dalyvavo 64 asmenys). 

Toliau vykdoma optimizuota (patobulinta) kursų Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimui įgyti 

programa. Klausytojams suteikta galimybė studijuoti ir atsiskaityti nuotoliniu būdu (dalyvavo 22 asmenys).  
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Kita KKPC veikla 

LSU Alumnų klubas. KKPC rūpinasi naujų narių registracija, tinklalapiu, padeda organizuoti valdybos 

posėdžius. Šiuo metu Alumnų klubas vienija per 280 narių. Prisidėta organizuojant 1982 metų laidos 

absolventų susitikimą. Studentai turi galimybę susitikti su LSU absolventais, kurie dalijasi savo profesine ir 

gyvenimiška patirtimi.  

Socialiniai partneriai. 2017 m. pasirašyta 30 bendradarbiavimo sutarčių su naujais Universiteto 

partneriais. Socialiniai partneriai nuolat kviečiami dalyvauti Universiteto organizuojamuose renginiuose, 

prisidėti prie studijų programų tobulinimo, praktikos vykdymo optimizavimo.  

Trečiojo amžiaus universitetas (TAU). 2017 m. TAU toliau vykdo savo veiklą. Prašymus studijuoti 

TAU 2017–2018 m. pateikė 110 senjorų (nario mokesčio surinkta 1605 Eur). Paskaitas senjorams 

savanoriškai skaitė LSU dėstytojai ir studentai. Sėkminga Trečiojo amžiaus universiteto veikla džiugina ir 

įkvepia kurti darbo su vyresnio amžiaus žmonėmis ateities planus, skatinti jų užimtumą, tobulėjimą.  

Vertimų paslaugos. Vertimo darbai vyko, kaip buvo planuota. Vertimo paslaugoms 2017 m. išleista 

2843,37 Eur, išversta per 100 įvairių dokumentų (beveik 110 000 spaudos ženklų). 

Neformaliuoju būdu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimas. 2017 m. konsultuoti 6 asmenys, iš jų 1 LSU 

studentas pateikė dokumentus komisijai. Kandidato prašymas buvo priimtas, jo neformaliuoju būdu įgytos 

žinios ir įgūdžiai buvo įvertinti pagal galiojančias tvarkas.  

Projektai. 2017 m. bendradarbiaujant su Sporto ir laisvalaikio centru bei Projektų vadybos skyriumi 

parengtas ir pateiktas siūlymas projektui „Patriotiškumo skatinimas ir jaunimo žalingų įpročių prevencija, 

vykdant sporto ir sveikatingumo renginius“ (gautas finansavimas). 

Teikta paraiška gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai 

„Trečiojo amžiaus universiteto galimybė – sveikas senėjimas“. Deja, finansavimas negautas.  
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Strateginės mokslinių tyrimų kryptys ir mokslininkų grupės 
 

2015 m. balandžio 7 d. Universiteto Senato posėdyje (protokolo Nr. 5) patvirtintos penkios LSU 

strateginės mokslinių tyrimų kryptys ir jų vadovai, kurie suformavo mokslininkų grupes.  

 

Smegenys ir griaučių raumenys (vadovas prof. habil. dr. Albertas Skurvydas). 

1. Šalto ir karšto proto (vadovė dr. Rima Solianik). 

2. Aplinkos temperatūros (vadovas doc. dr. Marius Brazaitis). 

3. Kognityvinio nuovargio (vadovė dr. Neringa Baranauskienė). 

4. Raumenų ir sausgyslių pažaidos (vadovas prof. dr. Sigitas Kamandulis). 

5. Moksleivių proto ir raumenų (vadovė doc. dr. Rita Gruodytė-Račienė). 

6. Judesių valdymo ir mokymo (vadovė doc. dr. Dalia Mickevičienė). 

7. Senėjimas (vadovė dr. Edita Maciulevičienė). 

8. SUP – emocijos ir elgesys (vadovė e. doc. p. dr. Vida Ostasevičienė). 

9. Jėgos ir greitumo (vadovė dr. Kristina Bradauskienė). 

10. Neįgaliųjų reabilitacija ir sportas (vadovas doc. dr. Kęstutis Skučas). 

11. Chaoso kaitos metodologijos (vadovas prof. dr. Kazimieras Pukėnas). 

 

Sporto industrijos valdymas ir ekonomika (vadovė doc. dr. Biruta Švagždienė). 

1. Sporto industrijos organizacija ir verslo plėtros tyrimai (vadovas doc. dr. Edmundas Jasinskas). 

2. Sporto industrijos žmogiškųjų išteklių strateginis valdymas (vadovė doc. dr. Vilija Bitė Fominienė). 

3. Sporto organizacijų kuriamos pridėtinės vertės tyrimai (vadovė doc. dr. Irena Valantinė). 

4. Laisvalaikio organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai (vadovas e. doc. p. dr. Mindaugas Balčiūnas) 

(panaikinta 2017-03-30, Senato nutarimas Nr. 11). 

 

Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą (vadovas doc. dr. Saulius Šukys). 

1. Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas (vadovė prof. dr. Rasa Jankauskienė). 

2. Asmenybės ugdymo per sportą technologijos (vadovas prof. dr. Saulius Šukys).  

 

Sporto fiziologija ir genetika (vadovas e. prof. p. dr. Aivaras Ratkevičius). 

1. Molekulinė sporto fiziologija ir genetika (vadovas e. prof. p. dr. Aivaras Ratkevičius). 

2. Sporto fiziologija (vadovas prof. dr. Arvydas Stasiulis). 
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Sportininkų rengimo technologijos (vadovė doc. dr. Diana Rėklaitienė). 

1. Lengvaatlečių treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinis funkcinės būklės vertinimas (vadovas 

prof. habil. dr. Jonas Poderys). 

2. Sportininkų treniravimo modeliavimas (vadovas prof. habil. dr. Antanas Skarbalius). 

3. Futbolininkų darbingumą limituojančių veiksnių diagnostika ir prevencija (vadovas dr. Audrius 

Sniečkus). 

4. Krepšinio kaip socialinio fenomeno tyrimai: krepšininkų sportinio rengimo ir organizacijų vystymo 

valdymas (vadovas doc. dr. Mindaugas Balčiūnas). 

5. Sveikatinimo programų kūrimo ir taikymo veiksmingumo tyrimai (vadovas e. doc. p. 

dr. Mindaugas Balčiūnas). 

6. Ciklinių ir dvikovos sporto šakų sportininkų treniravimo technologijų modeliavimas (vadovas 

doc. dr. Pranas Mockus). 

7. Ergogeninių maisto papildų sportininkams tyrimai (vadovas doc. dr. Ramutis Kairaitis). 

 

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas 

 

2017 m. Universiteto dėstytojai tyrimams atlikti iš įvairių institucijų gavo 179 370,89 eurų finansavimą 

(19 lentelė). 

 

19 lentelė. 2017 m. Universiteto mokslininkų gautas finansavimas 

Lėšas skyrusi institucija Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Eur 

Lietuvos mokslo taryba 

Išmanieji ortopediniai įtvarai senyvo amžiaus žmonių aktyvumui 
skatinti 

6 928,00 

Rianodino receptorių kaitos poveikis jaunų ir pagyvenusių vyrų 
griaučių raumenų funkcijai ir sveikatos biologiniams rodikliams 

70 114,00 

Lietuvos mokslo taryba 
(Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos) 

Trumpalaikio kūno vėsinimo poveikis fiziologiniam stresui  
ir cholesterolio koncentracijai 

2 839,05* 

Galvos vėsinimo poveikis nuovargiui, atliekant tris skirtingas 
izometrinio krūvio strategijas, išsėtine skleroze sergantiems 
asmenims 

2 839,05* 

Laisvalaikio ir darbo kokybinės indikacijos vertinimas 2 024,40* 

Europos Komisija 

AtLETyC – Athletes Learning Entrepreneurship – a new Type of Dual 
Career 

6 135,81 

Enriched Sport Activities Program (ESA) 9 800,00 

How to lead a sport club to a successful future / sportGO – 

MITA, EUREKA 
Išmanioji apranga sportui ir sveikatai (Smart Wearable Sport and 

Health Solutions) 
– 

ŠMM 
Korupcijos apraiškos aukštajame moksle: akademinės 
bendruomenės ir šalies visuomenės vertinimas 

4 000,00 

Lietuvos verslo paramos 
agentūra 

Mobilių sveikatos technologinių sistemų, skirtų valdyti aerobinės 
ištvermės krūvį ir gauti e. konsultacijas, sukūrimas (HRVworkout) 

3 602,36 

Kūno kultūros ir sporto 
departamentas 

Parengti 6–11 metų vaikų, besimokančių Lietuvos bendrojo ugdymo 
mokyklų 1–4 klasėse, fizinio pajėgumo testų skales 

1 500,00 

Kauno r. savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 
„Visuomenės sveikatos 
biuras“ 

Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų su sveikata susijusių rodiklių 
tyrimo (kūno kompozicijos, fizinio aktyvumo ir pajėgumo) metodikos 
parengimas, tyrimo atlikimas ir surinktų duomenų analizė 

5 000,00 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Lėšas skyrusi institucija Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Eur 

Lietuvos sporto 
universiteto Kėdainių 
„Aušros“ progimnazija 

Parengti 1–8 klasių mokinių sveikatos rodiklių stebėsenos kaitos 
vertinimo metodiką 3 630,00 

UAB „Sveikos 
gyvensenos institutas“ 
(Inočekiai) 

Organinių nitratų turinčio papildo, skirto sportui ir sveikatos 
stiprinimui, prototipo sukūrimas 5 682,16 

UAB „Apskaitos 
paslaugų birža“ 
(Inočekiai) 

Techninė galimybių studija „Novatoriškų apskaitos verslo modelių, 
technologijų ir procesų tobulinimo galimybės“ 3 976,06 

Kauno r. savivaldybės 
biudžetinė įstaiga 
„Visuomenės sveikatos 
biuras“ 

Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio pajėgumo stebėsena, kaita 
ir ją lemiantys veiksniai: metodikos parengimas, tyrimo atlikimas ir 
surinktų duomenų analizė 

9 500,00 

Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas 

Olimpiečių testavimo ir mokslinių tyrimų programa „Tokijas – 2020“.  
40 000,00 

Iš viso 179 370,89 

Pastaba. * – lėšos bus pervestos 2018 m. 

 

2017 m. iš Lietuvos mokslo tarybos bei Kūno kultūros ir sporto departamento Universitetas gavo 

finansavimą rengti Pasaulinę sporto vadybos praktinę mokslinę konferenciją bei mokslo renginį „Fizinis 

aktyvumas ir pajėgumas vyresniame amžiuje: mokslo ir praktikos sąveika“ (20 lentelė). 

 

20 lentelė. 2017 m. gautas finansavimas mokslo renginiams 

Lėšas skyrusi institucija  Projekto pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Eur 

Kūno kultūros ir sporto 
departamentas 

Pasaulinė sporto vadybos praktinė mokslinė konferencija 3 000,00 

Lietuvos mokslo taryba 
Parama mokslo renginiui „Fizinis aktyvumas ir pajėgumas 
vyresniame amžiuje: mokslo ir praktikos sąveika“ 

3 000,00 

Iš viso 6 000,00 

 

 

  

Akimirkos iš Pasaulinės sporto vadybos praktinės mokslinės konferencijos 
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2017 m. Lietuvos mokslo taryba skyrė 23 243,19 eurų paramą Universiteto darbuotojų mokslinėms 

išvykoms (21 lentelė). 
 

21 lentelė. 2017 m. gautas finansavimas mokslinėms išvykoms ir mokslininkų vizitams į Universitetą 

Lėšas skyrusi institucija  Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Eur 

Lietuvos mokslo taryba 

Pristatyti pranešimus mokslinėje konferencijoje  812,09 

Atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje 900,00 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje 1708,63 

Dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Movement 
2017. Brain. Body. Cognition“ 

1401,30 

Dalyvauti pasaulinėje mokslo, technologijų ir medicinos 
konferencijoje 

1792,00 

Dalyvauti pasaulinėje mokslo, technologijų ir medicinos 
konferencijoje 

1792,00 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje 1547,43 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje 1371,00 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje 1181,86 

Vykti į stažuotę 4877,00 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje 1371,00 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje 1468,58 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje 1035,00 

Dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Movement 
2017. Brain. Body. Cognition“ 

1401,30 

Mokslininko David Jones vizitas į Lietuvos sporto universitetą 584,00 

Iš viso 23 243,19 

 

2017 m. Universiteto mokslininkų grupės Lietuvos mokslo tarybai pateikė 16 projektų finansavimui 

gauti, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti 4 projektai ir po vieną projektą pateikta Kauno miesto 

savivaldybei bei Baltijos ir Amerikos dialogo programai (22 lentelė).  

 

22 lentelė. 2017 m. finansavimui gauti pateikti mokslo projektai  

Eil. nr. Projekto pavadinimas Vadovas 

Lietuvos mokslo tarybai pateikti projektai 

1. Aktyvaus laisvalaikio veiksnių realizavimo galimybės mažinti Lietuvos vyresnių 
žmonių socialinę atskirtį 

Vilija Bitė Fominienė 

2. Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija darniems vadybiniams 
sprendimams organizacijose įgyvendinti 

Jolita Vveinhardt 

3. Paauglių patiriamo smurto šeimoje, psichinės sveikatos ir dalyvavimo patyčiose 
sąsajos 

Saulius Šukys 

4. Vartotojo rizikos suvokimo įtaka turizmo paslaugos kokybei Edmundas Jasinskas 

5. Neuroraumeninė degeneracija senstant: mitybos, nukleotidų sekos ir fizinio 
aktyvumo poveikis. Pelės modelis 

Tomas Venckūnas 

6. Asmenų su nugaros smegenų pažeidimu funkcinės būklės vertinimo algoritmo 
sukūrimas 

Jonas Poderys 

7. Pusiausvyros ir periferinio regėjimo lavinimas senyvo amžiaus žmonių griuvimo 
rizikai mažinti  

Saulė Sipavičienė 

8. Mokyklos fizinio aktyvumo politikos ir demografinių veiksnių reikšmė Lietuvos 
pradinių klasių mokinių su sveikata susijusiam fiziniam pajėgumui 

Arūnas Emeljanovas 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Eil. nr. Projekto pavadinimas Vadovas 

9. Didelio meistriškumo sportininkų akispūdžio, smegenų kraujotakos 
autoreguliacijos ir tinklainės kraujagyslių pokyčių sąsajos fizinio krūvio metu 

Albertas Skurvydas 

10. Epigenomo redagavimas nekoduojančiomis RNR: potencialus distrofinopatijų 
gydymo būdas 

Audrius Kilikevičius 

11. Pradinio ugdymo mokytojų savaveiksmiškumas kaip įgalinančios ugdymo aplinkos 
sukūrimo veiksnys 

Yeshayahu Yosef 
Hutzler 

12. Lietuvos 6–19 metų moksleivių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas Arūnas Emeljanovas 

13. Didelio intensyvumo pratimų ir kalorijų ribojimo poveikis įvairaus amžiaus ir lyties 
nutukusių asmenų metaboliniam sindromui, raumenų ir smegenų sveikatai 

Albertas Skurvydas 

14. Didelio intensyvumo intervalinių pratybų poveikis sergančiųjų depresija 
psichoemocinei būsenai, darbingumui ir biologinių žymenų kaitai 

Sigitas Kamandulis 

15. Socialinio kapitalo reikšmė 15–19 metų Lietuvos moksleivių mitybos įpročiams, 
fiziniam aktyvumui, distresui ir savo sveikatos vertinimui 

Arūnas Emeljanovas 

16. Ketogeninės dietos poveikis fizinei ištvermei ir medžiagų apykaitai griaučių 
raumenyse 

Aivaras Ratkevičius 

Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti projektai 

1. Socialiai jautrių studentų (iš mažesnių regionų) patiriamo streso santykis su 
moraliniais sprendimais, emociniu intelektu ir fiziniu aktyvumu 

Jolita Vveinhardt 

2. Savanoriškos veiklos poveikis karjeros pasirinkimui: neformaliojo švietimo 
vystymo gairės Lietuvos ir Latvijos studentų atveju 

Jolita Vveinhardt 

3. XXI amžiaus kompetencijos: ko nori studentai, ko tikisi darbdaviai ir ką siūlo LSU Irena Valantinė 

4. 2-oji Pasaulinės sporto vadybos asociacijos mokslinė konferencija „Global Issues 
and New Ideas in Sport Management“ 

Irena Valantinė 

Kauno miesto savivaldybei pateikti projektai 

1. Kauno m. 9–12 klasių moksleivių su sveikata susijusio fizinio aktyvumo ir sveikos 
mitybos skatinimas, naudojant informacines technologijas 

Brigita Miežienė 

Baltijos ir Amerikos dialogo programai pateikti projektai 

1. Kinesiology of the Distal Joints of the Upper and Lower Extremities. Establishing 
Foundations for Physical Therapy Assessment and Treatment 

Vilma Juodžbalienė 

 

2017 m. iš Švietimo mainų paramos fondo gauta 4 408 eurų parama užsienio mokslininkų vizitams į 

LSU skaityti paskaitas ir vesti seminarus (23 lentelė).  

 

23 lentelė. Parama, skirta užsienio mokslininkų, atvykstančių į LSU skaityti paskaitų, vizitams 

Eil. nr. Mokslininkas Tematika Gautas finansavimas, Eur 

Švietimo mainų paramos fondo parama 

1. Dalė Malkova Kodėl sunku atsikratyti svorio sportuojant? 2 280,00 

2. Francisco Teixeira Pinto Dias Laisvalaikis kaitus, šiuolaikiškas ir dinamiškas 2 128,00 

Iš viso 4 408,00 
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Publikacijos 
 
2017 m. padaugėjo Universiteto mokslininkų publikacijų Web of Science duomenų bazėje, tačiau 

sumažėjo LMT patvirtintose duomenų bazėse ir kituose recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, 

vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose publikuotų straipsnių, nes Universiteto mokslininkai labiau orientavosi 

į kokybinę, o ne į kiekybinę mokslinę produkciją (24 lentelė ir 4 paveikslas). 

 
24 lentelė. 2013–2017 m. Universiteto mokslininkų publikacijos 

Straipsniai 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Mokslo leidiniuose 

Web of Science 32 38 59 51 77 

Clarivate Analytics duomenų bazėse 

anksčiau – Thomson Reuters Master Journal List 
6 2 5 22 2 

LMT patvirtintose duomenų bazėse 
nuo 2010 m. – tarptautinėse duomenų bazėse* 

80 72 60 50 36 

Kitose duomenų bazėse – – 2 – – 

Kituose recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, 
vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose 

79 108 37 41 32 

Mokslo, meno, kultūros leidiniuose – – – – – 

Iš viso 189 197 163 164 147 

Straipsniai konferencijos medžiagoje 

ISI Proceedings 0 4 7 2 2 

LMT patvirtintose duomenų bazėse – – 3 – – 

Recenzuojamoje užsienio tarptautinių konferencijų 8 16 4 5 8 

Recenzuojamoje Lietuvos tarptautinių konferencijų 4 6 2 1 5 

Recenzuojamoje Lietuvos konferencijų 4 – 3 2 – 

Nerecenzuojamoje užsienio tarptautinių konferencijų 1 – 5 – – 

Nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijų – – 4 – – 

Iš viso 21 26 28 10 15 

Pastaba. * – įskaitant straipsnius konferencijų medžiagoje. 
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2017 m. D. Štreimikienė, B. Švagždienė ir E. Jasinskas su užsienio mokslininkais parašė monografiją. 

2017 m. Universitete apgintos 6 disertacijos (5 – biologijos krypties, 1 – edukologijos krypties). 

2017 m. Universitetas organizavo arba bendrai surengė penkias mokslines konferencijas, iš jų – tris 

tarptautines mokslines-praktines konferencijas (25 lentelė). 

 

25 lentelė. 2013–2017 m. mokslinės ir metodinės veiklos rodikliai  

Rodiklis 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Išleista monografijų 0 0 1 2 1 

Publikuota mokslo straipsnių* 229 259 185 174 162 

Išleista vadovėlių (studijų knygų) (2)** (5)** 0 5 4 

Išleista mokymo ir metodikos priemonių 0 5 1 3 4 

Surengta konferencijų:      
a) iš viso 3 7 5 6 5 
b) tarptautinių 1 3 4 3 3 

Apginta disertacijų 11 6 6 6 6 

Pastaba. * – įskaitant straipsnius konferencijų medžiagoje; 
 ** – studijų, mokomosios knygos. 

 
 

Konferencijos ir moksliniai renginiai 
 

2017 m. Universiteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai dalyvavo Lietuvoje ir užsienyje surengtose 

tarptautinėse bei kitose Lietuvoje vykusiose mokslinėse konferencijose. Aktyviausiai dalyvauta 

tarptautinėse konferencijose, vykusiose Lietuvoje (5 pav.). Per 2013–2017 m. LSU mokslininkai surengė 

keturiolika tarptautinių sporto mokslo konferencijų, dalyvavo kasmetinėse Baltijos šalių sporto mokslo 

konferencijose. Tarptautinėms sporto mokslo konferencijoms bei Pasaulinei sporto vadybos praktinei 

mokslinei konferencijai rengti buvo gauta finansinė parama iš Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto, Kūno kultūros ir sporto departamento.  
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5 pav. 2013–2017 m. Universiteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų konferencijose skaitytų pranešimų skaičius 
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2017 m. Universitetas organizavo arba bendrai surengė šešias mokslines konferencijas: 

• mokslinę-praktinę konferenciją „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“; 

• mokslinę konferenciją „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai“; 

• antrąją pasaulio lietuvių mokslinę konferenciją „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“; 

• pasaulio sporto vadybos asociacijos (WASM) mokslinę konferenciją „Global Issues and New Ideas 

in Sport Management“; 

• tarptautinį mokslinį simpoziumą „Fizinis aktyvumas ir pajėgumas vyresniame amžiuje – mokslo ir 

praktikos sąveika“. 

Studentų mokslinė draugija surengė konferenciją „Visų mokslų raktas yra klaustukas“. 
 

Siekiant tobulinti dėstytojų mokslinę kultūrą, 2017 m. Universiteto dėstytojams ir mokslininkams 

buvo surengti 23 moksliniai seminarai (26 lentelė). Juose pranešimus skaitė ir lektoriai iš užsienio: D. Jones 

(Mančesterio metropoliteno universitetas), D. Malkova (Glazgo universitetas) (Jungtinė Karalystė). 

 

26 lentelė. 2017 m. surengtų mokslinių seminarų temos 

Eil. nr. Data Seminaro pavadinimas Pranešėjas 

1. 2017 03 01 Dėmesingas įsisąmoninimas – naujos galimybės stresui valdyti  Egidija Talalienė 

2. 2017 03 15 Naujas žvilgsnis į sporto prezentaciją: inovatyvių tyrimo 
metodų taikymas 

dr. Artūras 
Simonavičius 

3. 2017 05 10 Mokslo kalba: terminai, stilius, bendrosios tendencijos doc. dr. Antanas 
Smetona 

4. 2017 10 04 Why am I tired after a long run? David Jones 

5. 2017 10 25 Sporto mokyklų mokinių socialinės atsakomybės ugdymas: 
ugdomojo eksperimento rezultatai 

Dalius Juodsnukis 

6. 2017 11 22 Kodėl sunku atsikratyti svorio sportuojant? dr. Dalė Malkova 

7. 2017 11 23 Sportavimas, mityba ir sveikata dr. Stuart Gray 

 

 

Trečiosios pakopos studijos 
 

2013–2017 m. į jungtinę LSU ir TU biologijos bei jungtinę LSU, LEU, KTU ir ŠU edukologijos mokslo 

krypčių doktorantūrą buvo priimti 43 asmenys: 30 – į biologijos, 13 – į edukologijos (27 lentelė).  

2017 m. į biologijos krypties doktorantūros studijas buvo priimta doktorantė iš Indijos. 

 
27 lentelė. Priėmimas į III pakopos studijas 2013–2017 m. 

Priimta 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. Iš viso 

Į biologijos krypties doktorantūrą 7 7 7 9 6 36 

Į edukologijos krypties doktorantūrą 3 3 4 3 3 16 

Iš viso į biologijos ir edukologijos krypčių 
doktorantūras 

10 10 11 12 9 52 

 

2013–2017 m. biologijos ir edukologijos mokslo krypčių doktorantūros studijas baigė 34 asmenys, 

35 apgynė disertacijas. 2017 m. biologijos doktorantūrą baigė 7 asmenys, edukologijos – 1 asmuo (28 lentelė). 
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28 lentelė. Trečiosios pakopos studijų rezultatyvumas 2013–2017 m.  

  2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. Iš viso 

Biologijos krypties doktorantūra 
Baigė 3 3 3 4 7 20 

Apgynė 6 3 3 4 5 21 

Edukologijos krypties 
doktorantūra 

Baigė 2 6 3 2 1 14 

Apgynė 5 3 3 2 1 14 

Bendras biologijos ir edukologijos 
krypčių rezultatyvumas 

Baigė 5 9 6 6 8 34 

Apgynė 11 6 6 6 6 35 

 
2017 m. iš Lietuvos mokslo tarybos bei Europos struktūrinių fondų skirtas finansavimas konkursinei 

doktorantūrai ir papildomai doktorantūros vietai (29 lentelė). 

 

29 lentelė. 2017 m. gautas finansavimas konkursinei doktorantūrai ir papildomai doktorantūros vietai 

Lėšas skyrusi institucija  Projekto pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Eur 

Lietuvos mokslo taryba 

Greitosios ir ilgalaikės adaptacijos prie trumpalaikio šalčio streso 
poveikis jautrumui insulinui, imuninės sistemos ir streso atsakui 
bei motorinės ir pažintinės funkcijos kaitai (M. Brazaitis) 

8 542,00 

Veloergometrinio krūvio intensyvumo ir trukmės poveikis 
pagyvenusių vyrų griaučių raumenų, kognityvinės funkcijos ir 
sveikatos biologiniams rodikliams (S. Kamandulis) 

8 542,00 

Lietuvos mokslo taryba 
(Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos) 

Vakare sukelto šiluminio streso poveikis rytiniam ir naktiniam-
rytiniam nervų ir raumenų bei kognityvinės sistemos darbingumui 
bei streso hormonų kaitai (M. Brazaitis) 

11 668,00 

Iš viso 28 752,00 
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Tarptautiškumo plėtra ir visapusiška integracija į Europos aukštojo mokslo erdvę labai prisideda 

prie studijų ir mokslo kokybės, inovacijų diegimo, rengiamų specialistų konkurencingumo didinimo Europos 

darbo rinkoje, akademinės bendruomenės kompetencijos tobulinimo ir kūrybiškumo, todėl įvairiapusis 

tarptautiškumo skatinimas labai prisideda prie Universiteto vizijos tapti vienu iš Europos sporto mokslo, 

studijų ir inovacijų lyderių. Dalyvaudamas tarptautinėse studentų bei akademinio personalo judumo ir 

bendradarbiavimo programų veiklose, Universitetas siekia plėtoti darnų ilgalaikį bendradarbiavimą su 

įvairiais strateginiais užsienio akademiniais ir socialiniais partneriais – aukštosiomis mokyklomis, įmonėmis 

ir tarptautinėmis organizacijomis. 

 
 

Tarptautinis dvišalis bendradarbiavimas 

 

Platus Universiteto užsienio partnerių tinklas ir studentams, ir personalui suteikia galimybę gilinti 

savo bendrąsias ir profesines žinias, įgūdžius ir gebėjimus, pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus, įgyti 

tarptautinės ir tarpkultūrinio bendravimo patirties, didinti Universiteto matomumą tarptautinėje erdvėje. 

Šiuo metu galioja 102 dvišalio bendradarbiavimo sutartys, iš jų 89 sudarytos studentų ir personalo mainams 

pagal Europos Komisijos remiamą ERASMUS+ programą. 

 
30 lentelė. Universiteto užsienio partnerių sąrašas pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis 

Šalis Partnerių skaičius Aukštojo mokslo institucija 

Baltarusija 1 Baltarusijos valstybinis kūno kultūros universitetas 

Japonija 1 Nippon sporto mokslo universitetas 

JAV 3 Barry universitetas 

  Marquette universitetas 

  Virdžinijos universitetas 

Kazachstanas 1 Kazachijos sporto ir turizmo akademija 

Kinija 3 Pekino sporto universitetas 

  Šanchajaus sporto universitetas 

  Kinijos sostinės kūno kultūros ir sporto universitetas 

Kroatija 1 Splito universitetas 

Lenkija 1 Gdansko kūno kultūros ir sporto akademija 

Ukraina 1 Berdiansko valstybinis pedagoginis universitetas 

 



 

Tarptautinės programos ir tarptautinis akademinis mobilumas 

34 

Dalyvaudamas įvairiose tarptautinio bendradarbiavimo ir judumo programose, Universitetas 

plėtoja ir stiprina bendradarbiavimą su panašaus profilio užsienio aukštosiomis mokyklomis ir jų padaliniais. 

Šiuo metu Universiteto ERASMUS partnerių tinklą sudaro 81 aukštojo mokslo institucija iš įvairių Europos 

šalių (31 lentelė). 

 

31 lentelė. 2017 m. ERASMUS+ programos universitetų partnerių sąrašas 

Šalis Partnerių skaičius Aukštojo mokslo institucija 

ERASMUS+ programos šalys 

Austrija 1 Graco universitetas 

Belgija 3 Laisvoji universitetinė kolegija „Ilya Prigogine“ 

  Gento universitetas 

  Leveno universitetas 

Bulgarija 1 Nacionalinė sporto akademija „Vassil Levski“ 

Čekija 3 Masaryko universitetas 

  Palackio universitetas 

  Prahos Karolio universitetas 

Danija 3 VIA universitetinė kolegija 

  Absalon universitetinė kolegija 

  Pietų Danijos universitetas 

Estija 1 Tartu universitetas 

Graikija 1 Atėnų universitetas  

Ispanija 7 Alikantės universitetas 

  Barselonos universitetas – INEFC 

  Granados universitetas 

  Leono universitetas 

  Leidos universitetas – INEFC 

  Madrido technikos universitetas 

  Valensijos universitetas 

Italija 4 Florencijos universitetas 

  Molizės universitetas 

  Kazinos ir Pietų Lacijaus universitetas 

  Romos „Foro Italico“ universitetas 

Jungtinė Karalystė 6 Birmingamo universitetas 

  Čičesterio universitetas 

  Edge Hill universitetas 

  Kardifo metropoliteno universitetas 

  Mančesterio metropoliteno universitetas 

  Vusterio universitetas 

Kipras 1 Nikozijos universitetas 

Kroatija 3 Splito universitetas 

  Zagrebo universitetas 

  Aukštoji vadybos ir dizaino mokykla „ASPIRA“ 

Latvija 4 Rėzeknės aukštoji mokykla 

  Baltijos tarptautinė akademija 

  Latvijos sporto pedagogikos akademija 

  Rygos Stradinio universitetas 

Lenkija 6 Gdansko J. Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademija 

  Krokuvos B. Čecho kūno kultūros akademija 

  Opolės technologijos universitetas 

  Poznanės E. Piaseckio kūno kultūros akademija 

  Varšuvos J. Pilsudskio kūno kultūros akademija 

  Vroclavo kūno kultūros akademija 

Malta 1 Maltos universitetas 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Šalis Partnerių skaičius Aukštojo mokslo institucija 

ERASMUS+ programos šalys 

Nyderlandai 2 Groningeno Hanze universitetas 

  InHolland taikomųjų mokslų universitetas 

Norvegija 3 Agderio universitetas 

  Norvegijos pietryčių universitetinė kolegija 

  Norvegijos sporto mokslų universitetas 

Portugalija 5 Fernando Pessoa universitetas 

  Leirijos politechnikos institutas 

  Porto universitetas 

  Santareno politechnikos institutas 

  Tras-os-Montes e Alto Douro universitetas 

Prancūzija 1 Vakarų Bretanės universitetas 

Rumunija 1 Oradia universitetas 

Slovakija 1 Bratislavos Komenskio universitetas 

Slovėnija 1 Mariboro universitetas 

Suomija 6 HAAGA-HELIA taikomųjų mokslų universitetas 

  Juveskiulės universitetas 

  Oulu taikomųjų mokslų universitetas 

  Laplandijos universitetas 

  Laplandijos taikomųjų mokslų universitetas 

  Seinajokio taikomųjų mokslų universitetas 

Švedija 2 Halmstado universitetas 

  Malmės universitetas 

Turkija 5 Abant Izzet Baysal universitetas 

  Celal Bayar universitetas 

  Dokuz Eylül universitetas 

  Egėjo universitetas 

  Gedik universitetas 

Vengrija 1 Pėčo universitetas 

Vokietija 8 Bairoito universitetas 

  Erlangeno-Niurnbergo Frydricho Aleksandro universitetas 

  Getingeno Georgo Augusto universitetas 

  MSH Hamburgo medicinos mokykla 

  Magdeburgo Oto fon Gerikės universitetas 

  Miuncheno technikos universitetas 

  Paderborno universitetas 

  Vokietijos sporto universitetas 

ERASMUS+ programos šalys partnerės 

Bosnija ir Hercegovina 1 Sarajevo universitetas 

Izraelis 1 Akademinis koledžas prie Vingeito instituto 

JAV 1 Virdžinijos universitetas 

Japonija 1 Nippon sporto mokslo universitetas 

Kazachstanas 1 Kazachijos sporto ir turizmo akademija 

Kinija 1 Pekino sporto universitetas 

Serbija 1 Nišo universitetas 

 

2017 metais Universiteto ERASMUS partnerių tinklas pasipildė dviem aukštosiomis mokyklomis. 

ERASMUS tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys buvo pasirašytos su Norvegijos sporto mokslo 

universitetu (Norvegija) ir Vakarų Bretonės universitetu (Prancūzija). 

Europos šalių partnerių skaičius pasiekė optimalų lygį, todėl ateityje numatoma daugiau dėmesio 

skirti bendradarbiavimui su esamais partneriais optimizuoti ir kokybei užtikrinti. 
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Studentų ir personalo mainai 

 

Studentų judumas 

2016–2017 m. m. dalinių studijų ir atlikti praktiką išvyko 48 studentai (34 pirmosios pakopos 

studentai, 8 magistrantai ir 6 doktorantai), sudarydami apie 3 proc. visų studentų. 

Palyginti su 2015–2016 m. m., smarkiai padaugėjo pagal ERASMUS+ programą atvykstančių studentų 

(6 pav.). Tam didžiausios įtakos turėjo 2016–2017 m. m. rudens semestrą Sportinės veiklos analizės magistro 

studijų atvykusi 16 studentų grupė iš Vokietijos Magdeburgo Oto fon Gerikės universiteto ir Portugalijos Tras-

os-Montes e Alto Douro universiteto. Palyginti su 2015–2016 m. m., nežymiai sumažėjo išvykstančių studentų. 
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6 pav. Išvykstančių ir atvykstančių studentų skaičius 2013–2017 m. 

 

Tarp pirmosios pakopos studijų programų aktyviausiai judumo programose dalyvavo Treniravimo 

sistemų (14), Sporto vadybos (6) bei Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos (6) studijų programų studentai 

(32 lentelė). Vis daugiau magistrantūros ir doktorantūros studentų pasinaudoja tarptautinio judumo 

programų teikiamomis galimybėmis. Pavyzdžiui, 2016–2017 m. m. ERASMUS+ programoje dalyvavo 

daugiausia doktorantų nuo pat dalyvavimo šioje programoje pradžios. 

 

32 lentelė. Išvykstančių studentų skirstinys pagal studijų programas 2016–2017 m. m. 

Studijų programa Pakopa Studentų skaičius 

Treniravimo sistemos I 14 

Sporto vadyba I 6 

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena I 6 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata I 3 

Sportinė rekreacija ir turizmas I 3 

Kūno kultūra ir sportas I 2 

Kineziterapija I – 

Taikomoji fizinė veikla I – 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Studijų programa Pakopa Studentų skaičius 

Sportinės veiklos analizė II 5 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata II 2 

Turizmo ir sporto vadyba II 1 

Treniravimo sistemos II – 

Kineziterapija II – 

Sporto edukologija II – 

Kūno kultūra II – 

Taikomoji fizinė veikla II – 

Sporto fiziologija ir genetika II – 

Biologija III 5 

Edukologija III 1 

 

Universiteto studentai dalinėms studijoms užsienyje rinkosi 13 užsienio partnerinių institucijų. 

Daugiausia studentų studijavo Portugalijos (11), Kroatijos (5), Vokietijos (5) ir Jungtinės Karalystės (4) 

aukštosiose mokyklose. Daugiausia studentų vyko į Lisabonos universitetą ir Santareno politechnikos 

instituto Rio Majoro aukštąją sporto mokyklą (Portugalija), kuri yra viena iš jungtinės studijų programos 

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena (angl. European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle – PAL) 

konsorciumo partnerių. 2016–2017 m. m. dalinių studijų atvyko 55 studentai iš 12 užsienio šalių. Daugiausia 

užsienio studentų atvyko iš Portugalijos (15), Vokietijos (11), Turkijos (6) ir Ispanijos (4).  

Siekdami užtikrinti atvykusių studentų integraciją į akademinį ir socialinį gyvenimą, Tarptautinių 

ryšių skyriaus darbuotojai kartu su ERASMUS studentų tinklo (ESN) LSU sekcija organizuoja įvairius 

informacinius, pažintinius ir kultūrinius renginius, tokius kaip įvadinė-orientacinė savaitė, ekskursija po 

Kauno miestą, susipažinimas su LSU, jos laboratorijomis ir sporto bazėmis, nacionalinių patiekalų vakaronė 

ir kt. Užsienio studentams adaptuotis ir integruotis padeda Universitete aktyviai veikiantis studentų 

mentorių tinklas. 

 

Personalo judumas 

2016–2017 m. m. ERASMUS personalo judumo programoje dalyvavo 32 LSU darbuotojai: 23 

dėstytojai vyko skaityti paskaitų, o 9 darbuotojai – mokytis (7 pav.). 2016–2017 m. m. LSU dėstytojai skaitė 

paskaitas 16 užsienio šalių aukštųjų mokyklų. Daugiausia dėstytojų vyko į Portugalijos (6) ir Kroatijos (4) 

aukštąsias mokyklas. Palyginti su 2015–2016 m. m., bendras ERASMUS+ personalo judumo programoje 

dalyvavusių darbuotojų skaičius beveik nepakito (7 pav.). 
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7 pav. Atvykstančių ir išvykstančių darbuotojų skaičius 2012–2017 m. 

 

ERASMUS+ programa suteikia galimybę ne tik dėstytojams dalytis savo žiniomis, bet ir Universiteto 

administracijos darbuotojams semtis patirties, plėtoti kompetenciją užsienio aukštosiose mokyklose ir 

organizacijose. Universiteto akademinio ir administracinio personalo darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją 

studijų proceso administravimo, informacinių technologijų diegimo, mokslinės veiklos organizavimo ir 

plėtros, karjeros ir kompetencijų ugdymo, paslaugų studentams su specialiaisiais poreikiais ir kitose srityse, 

dalyvaudami savaitės mokymuose arba vykdami stažuotis pagal individualų darbo planą. 

Atsižvelgdamas į Universiteto strategiją didinti studijų pasiūlą anglų kalba ir gerinti Universiteto 

aptarnaujančio personalo paslaugas užsienio studentams, Tarptautinių ryšių skyrius kartu su Karjeros ir 

kompetencijų plėtotės centru organizavo anglų kalbos kursus akademinio ir administracinio personalo 

darbuotojams. 

 

ERASMUS+ tarptautinis judumas su šalimis partnerėmis 

Nuo 2015 m. ERASMUS+ programa su nauja tarptautinio judumo veikla atsivėrė pasauliui. Nauja 

ERASMUS+ programa remia bendradarbiavimą su ne Europos Sąjungos šalimis partnerėmis iš 13 pasaulio 

regionų. Universitetas jau trečius metus iš eilės dalyvauja šioje naujoje programoje, vykdydamas studentų ir 

dėstytojų mainus su universitetais iš Bosnijos ir Hercegovinos, Izraelio, JAV, Japonijos, Kazachstano, Kinijos 

ir Serbijos (33 lentelė). 
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33 lentelė. ERASMUS+ tarptautinio judumo projekto partneriai ir judumo dalyvių skaičius 

Šalis Aukštojo mokslo institucija 
Judumo dalyvių skaičius 

Studentai Dėstytojai 

Projekto laikotarpis: 2015–2017 m. 

Bosnija ir Hercegovina Sarajevo universitetas 2 4 

Izraelis Akademinis koledžas prie Vingeito instituto 3 4 

Kinija Pekino sporto universitetas 2 2 

Iš viso 7 10 

Projekto laikotarpis: 2016–2018 m. 

Bosnija ir Hercegovina Sarajevo universitetas 4 4 

Izraelis Akademinis koledžas prie Vingeito instituto 4 4 

JAV Virdžinijos universitetas – 2 

Kazachstanas Kazachijos sporto ir turizmo akademija – 2 

Kinija Pekino sporto universitetas 3 1 

Serbija Nišo universitetas 2 2 

Iš viso 13 15 

Projekto laikotarpis: 2017–2019 m. 

Bosnija ir Hercegovina Sarajevo universitetas 4 4 

Izraelis Akademinis koledžas prie Vingeito instituto 4 4 

JAV Virdžinijos universitetas – 2 

Japonija Nippon sporto mokslo universitetas – 2 

Kazachstanas Kazachijos sporto ir turizmo akademija 1 3 

Kinija Pekino sporto universitetas 1 3 

Serbija Nišo universitetas 2 2 

Iš viso 12 20 

 
 

Dalyvavimas tarptautiniuose ERASMUS+ ir Nordplus programų projektuose 

 

Dalyvavimas ERASMUS+ programos bendradarbiavimo projektuose 

2017 m. Universitetas partnerio statusu dalyvavo penkiuose Europos Komisijos ERASMUS+ Sport 

programos bendradarbiavimo partnerystės projektuose. 2017 m. LSU sėkmingai pateikė 3 Sporto 

paprogramės projektus ir tapo jų koordinatoriumi. Projektų pradžia – 2018 metų sausio mėn. 

 
34 lentelė. Dalyvavimas ERASMUS+ Sport programos projektuose 

Programos 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Projekto nr. Pradžia Pabaiga Koordinatorius 

Erasmus+ 
Sport 

International Network to 
Implement EU Physical Activity 
Guidelines on Infrastructure 
Development (IMPALA.net) 

557014-EPP-1-
2014-1-DE-SPO-

SCP 

2015 2017 Erlangeno-Niurnbergo 
universitetas, Vokietija 

Erasmus+ 
Sport 

Sport Empowers Disabled 
Youth (SEDY) 

557067-EPP-1-
2014-1-NL-SPO-

SCP 

2015 2017 Amsterdamo taikomųjų 
mokslų universitetas, 
Nyderlandai 

Erasmus+ 
Sport 

Sport, Physical Education and 
Coaching in Health (SPEACH) 

557083-EPP-1-
2014-1-NL-SPO-

SCP 

2015 2017 Groningeno Hanze 
universitetas, 
Nyderlandai 

Erasmus+ 
Sport 

How to lead a sport club to a 
successful future (sportGO) 

557990-EPP-1-
2014-1-AT-SPO-

SCP 

2015 2017 FH JOANNEUM 
taikomųjų mokslų 
universitetas, Austrija 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Programos 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Projekto nr. Pradžia Pabaiga Koordinatorius 

Erasmus+ 
Sport 

Athletes Learning 
Entrepreneurship – a new Type 
of Dual Career Approach 
(AtLETyC) 

567232-EPP-1-
2015-2-AT-SPO-

SCP 

2016 2018 FH JOANNEUM 
taikomųjų mokslų 
universitetas, Austrija 

Erasmus + 
Sport 

I Work Out Now (I WON) 579612-EPP-1-
2016-1-IT-SPO-

SSCP 

2016 2018 Palestra Gimnastica 
Ferrara, Feraros 
gimnastikos klubas, Italija 

Erasmus+ 
Sport 

iCoachKids: Innovative 
Education and Training for a 
Specialist Children and Youth 
Coaching Workforce (iCK) 

2016-1-UK01-
KA202-024445 

2016 2019 Leeds Becket 
universitetas,  
Didžioji Britanija 

Erasmus+ 
Sport 

Enriched Sport Activities 
Programme (ESA)  

579661-EPP-1-
2016-2-IT-SPO-

SCP 

2017 2019 Centro Universitario 
Sportivo Palermo, Italija 

EACEA Communities of Practice for 
healthy Lifestyle 

2017-3038-001-
001 

2017 2020 Groningeno Hanze 
universitetas, 
Nyderlandai 

 

Universiteto dalyvavimas Europos Komisijos finansuojamuose projektuose skatina bendradarbiavimą 

su Europos akademiniais ir socialiniais parneriais, eksperimentinę plėtrą ir inovacijų diegimą. Šių projektų 

dėka aukštosios mokyklos kuria edukacinius studijų modulius, gerina studijų programų kokybę, didina 

neįgalaus jaunimo fizinį aktyvumą, rengia jungtines studijų programas, intensyvius kursus, aplikacines 

programėles traumų prevencijai, fizinio aktyvumo programas moksleiviams. Projektinė veikla padeda 

dėstytojams gerinti savo kompetenciją, keistis sporto mokslo žiniomis, stiprinti profesionalių ir mėgėjų 

sporto klubų vadovų įgūdžius, gerinti Universiteto reputaciją tarptautinėje erdvėje ir didinti studijų 

programų populiarumą. 

 

Dalyvavimas Bendrosios Šiaurės ir Baltijos šalių Nordplus programos projektuose 

Nuo 2008 m. Universitetas sėkmingai dalyvauja Bendrojoje Nordplus programoje, kuri remia Šiaurės 

ir Baltijos šalių bendradarbiavimą švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje. 2016–2017 m. m. 

Universitetas dalyvavo keturiuose Nordplus Higher Education projektuose ir viename koordinuojamame 

Nordplus Horizontal projekte, 2015–2016 m. m. Universitetas dalyvavo keturiuose Nordplus Higher 

Education ir koordinavo du Nordplus Horizontal projektus. 

 

35 lentelė. Dalyvavimas Nordplus programos projektuose  

Programos 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Projekto nr. Pradžia Pabaiga Koordinatorius 

Dalyvavimas Nordplus projektuose 2016–2017 m. m. 

Nordplus 
Higher 
Education 

Network Nordplus for 
fun2016 (SGUme) 

NPHE-
2016/10008 

2016 2017 Turku taikomųjų mokslų 
universitetas, Suomija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Innovative Multidisciplinary 
Approach in Elderly Care 
(MultiNEC) 

NPHE-
2016/10237 

2016 2017 Latvijos universiteto Rygos 
medicinos kolegija, Latvija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Nordplus‐Idrott (NIN) NPHE-
2016/10213 

2016 2017 Pietų Danijos universitetas, 
Danija 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Programos 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Projekto nr. Pradžia Pabaiga Koordinatorius 

Nordplus 
Higher 
Education 

Recreative Activities for 
Healthy Lifestyle 

NPHE-
2016/10260 

2016 2017 Latvijos sporto pedagogikos 
akademija, Latvija 

Nordplus 
Horizontal 

Nordic‐Baltic Physical 
Activity Bridges (NBPAB) 

NPHZ-
2014/10107 

2014 2017 Lietuvos sporto 
universitetas 

Nordplus 
Horizontal 

Nordic‐Baltic Sustainable 
Approach Coaching Youth 
for Elite 

NPHZ-
2016/10076 

2016 2019 Lietuvos sporto 
universitetas 

Nordplus 
Horizontal 

Nordic Baltic Learning 
Environments for Movement 
Affordances 

NPHZ‐
2017/10130 

2017 2020 Lietuvos sporto 
universitetas 

Nordplus 
Higher 
Education 

Ecological Approach in 
Adapted Physical 
Activity/2017 

NPHE‐
2017/10364 

2017 2018 Lietuvos sporto 
universitetas 

 

Dalyvaudami Nordplus programoje, studentai tobulino įgytas žinias organizuojamų seminarų, 

intensyvių ir vasaros kursų metu, įgijo daug praktinės patirties savo teorines žinias praktiškai taikydami 

moksleivių, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų fiziniame ugdyme. Dėstytojai ne tik dalijosi kompetencija, bet ir 

susipažino su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų veikla, fizinio aktyvumo ugdymo sistemomis, gerino 

studijų programų kokybę, stiprino bendradarbiavimą ir tarptautiškumą namuose. 

 

 

Narystė tarptautinėse organizacijose 

 

Universitetas yra 15 tarptautinių organizacijų narys. Dalyvavimas sporto mokslą, kineziterapiją, 

visuomenės sveikatą ir kitas sritis apimančių tarptautinių organizacijų veikloje padeda stiprinti ir plėsti 

mokslinį bendradarbiavimą su giminingais universitetais, vykdyti studentų ir dėstytojų mainus, gerinti 

studijų programų kokybę, kurti jungtines studijų programas bei tobulinti akademinio personalo profesines ir 

mokslines kompetencijas. 

 

36 lentelė. Narystė tarptautinėse organizacijose 2017 m. 

Tarptautinė organizacija Santrumpa Narystės pradžia 

Tarptautinė sporto mokslo ir kūno kultūros taryba 
International Council of Sport Science and Physical Education 

ICSSPE 1996 

Europos sporto ugdymo tinklas 
European Network of Sport Education  

ENSE 1997 

Europos kineziterapijos aukštajame moksle tinklas 
European Network of Physiotherapy in Higher Education 

ENPHE 1999 

Europos tarptautinio švietimo asociacija 
European Association of International Education 

EAIE 1999 

Europos sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo tinklas 
European Network for the Promotion of Health‐Enhancing Physical Activity 

HEPA Europe 2006 

Tarptautinė kūno kultūros aukštajame moksle asociacija 
Association Internationale des Ecoles Supérieures d'Education Physique 

AIESEP 2009 

Baltijos šalių sporto mokslo asociacija 
Baltic Sport Science Society 

BSSS 2009 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 
 

Tarptautinė organizacija Santrumpa Narystės pradžia 

Europos sportininkų dvigubos karjeros tinklas „Sportininkas – studentas“ 
EAS The Dual Career Network 

EAS 2011 

Tarptautinė kūno kultūros federacija 
Fédération Internationale d’Education Physique 

FIEP 2011 

Tarptautinis sporto ir sveikatos mokslų tinklas 
International Network of Sport and Health Science 

INSHS 2012 

Tarptautinė kūno kultūros ir sporto universitetų asociacija 
International Association of Universities of Physical Culture and Sport 

– 2013 

Europos sporto mokslo kolegija 
European College of Sport Science 

ECSS 2013 

Europos sporto vadybos asociacija 
European Association for Sport Management 

EASM 2016 

Tarptautinė trenerių taryba 
International Council for Coaching Excellence 

ICCE 2016 

Europos kūno kultūros ir sporto mokslo taryba 
Conseil Européen des Recherches en Éducation Physique et Sportive 

CEREPS 2017 

 

Nuo 2013 iki 2017 m. Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros docentė dr. Vilma Dudonienė 

yra Europos kineziterapijos aukštajame moksle tinklo (ENPHE) valdančiosios tarybos narė. Nuo 2017 m. 

Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros docentė dr. Irena Valantinė yra Europos sporto 

vadybos asociacijos (EASM) valdančiosios tarybos narė. Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros 

docentė dr. Rita Gruodytė-Račienė yra Tarptautinės fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo mokslinių tyrimų 

tarybos (ICPAFR) mokslinio komiteto narė. 

 

 

Tarptautinių studijų viešinimas 

 

2016–2017 m. m. buvo atsisakyta dalyvauti tarptautinėse studijų parodose, jei jos nėra 

finansuojamos iš išorinių šaltinių, tokių kaip Švietimo mainų paramos fondas ar Švietimo ir mokslo 

ministerijos inicijuotas ES struktūrinės paramos projektas „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo 

plėtra“, lėšų. 

Universiteto siūlomos tarptautinės studijų programos buvo viešinamos studijų mugėje 28-osios 

Europos tarptautinio švietimo asociacijos (angl. European Association of International Education, EAIE) 

konferencijos metu, kuri vyko 2017 m. rugsėjo 13–18 d. Sevilijoje (Ispanija). Šioje konferencijoje ir studijų 

mugėje dalyvavo Universiteto Tarptautinių ryšių ir Ryšių su visuomene skyrių atstovai, kurie susitiko su 

esamais užsienio partneriais ir aptarė akademinių mainų ir kitus dvišalio bendradarbiavimo klausimus. Taip 

pat vyko susitikimai su Miuncheno technikos universiteto ir Vakarų Sidnėjaus universiteto atstovais, kurie 

pasidalijo patirtimi apie užsienio piliečių pritraukimą į tarptautines studijų programas. Buvo suplanuoti 

susitikimai su studentus rekrutuojančiais agentais, vyko pokalbiai, buvo pristatomos studijų programos, 

dėstomos užsienio kalba. Susitikome su StudyPortals studijų viešinimo portalų atstovais ir aptarėme 

galimybes, kaip geriau pasinaudoti portalo statistika, susidaryti vaizdą apie labiausiai LSU besidominančias 

šalis. 
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28-osios Europos tarptautinio švietimo asociacijos konferencijoje studijų mugėje 

 

2017 m. buvo atnaujintos bendradarbiavimo sutartys dėl tarptautinių studijų viešinimo su tokiais 

globaliai žinomais studijų portalais kaip StudyPortals ir Keystone Academic Solutions. 2017 m. lapkričio mėn. 

Universitete lankėsi Study Advisory portalo tarptautinė koordinatorė iš Suomijos. Susitikimo metu portalo 

atstovė pristatė universitetams teikiamas paslaugas, buvo aptarti tolesnio bendradarbiavimo žingsniai. 

Kartu su septyniais Lietuvos universitetais LSU pradėjo vykdyti ES struktūrinių fondų priemonės 

„Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektą „Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas 

Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas“, kurio koordinatorius – Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas. Šiuo projektu siekiama didinti Lietuvos aukštojo mokslo žinomumą ir prestižą Kazachstano 

Respublikoje, siekiant pritraukti studentus nuolatinėms bei dalinėms studijoms, specialistus – kelti 

kvalifikaciją Lietuvos universitetuose, skatinti bendrus aukštojo mokslo projektus. 2017 m. gegužės mėn. 

Kazachstano sporto ir turizmo akademijoje buvo surengta dviejų dienų teorinė ir praktinė konferencija, 

kurios metu buvo viešinamas LSU, jo studijų programos, mokslinio bendradarbiavimo galimybės, pristatyti 

Europos fitneso standartai ir LSU dėstoma studijų programa Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena, kuri 

sulaukė labai didelio susidomėjimo. 

 

 

Tarptautiniai renginiai 

 

2017 metais visa Europa minėjo ERASMUS programos 30 metų jubiliejų. Atstovauti Lietuvai 

ERASMUS programos 30-mečio renginiuose išrinkta LSU docentė, aktyvi ERASMUS programos dalyvė Birutė 

Statkevičienė. Europos Komisija pasitiko šį jubiliejų šūkiu „Nuo ERASMUS iki ERASMUS+: 30-ies metų 

istorija“ ir surinko sėkmės istorijas iš visų programoje dalyvaujančių šalių, tarp kurių – ir LSU doc. Birutės 

Statkevičienės patirtis. 

 

     

Akimirkos iš ERASMUS+ programos 30-mečio jubiliejinio renginio 
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Sausio 26 d. Europos parlamente Briuselyje įvyko pirmasis ERASMUS+ programos 30-mečiui skirtas 

renginys, į kurį buvo pakviesta po vieną atstovą iš kiekvienos programoje dalyvaujančios šalies. 

Jubiliejiniame renginyje Lietuvai atstovavo doc. Birutė Statkevičienė, kuri ERASMUS programoje pradėjo 

dalyvauti 2001 metais ir per savo dalyvavimo laikotarpį vyko skaityti paskaitų į Graikijos, Portugalijos, 

Italijos, Ispanijos, Čekijos universitetus. Kartu atrinkti atstovai sudarė ERASMUS Alumni ir tapo programos 

ambasadoriais, minint šį svarbų jubiliejų savo šalyse.  

Balandžio 3–7 dienomis Lietuvos sporto universitete vyko 3-ioji tarptautinė savaitė, kurios tema 

buvo „Inovacijos sveikam gyvenimo būdui puoselėti“ (angl. „Innovations for a Healthy Lifestyle“). Renginys 

sutapo su 3-iąja jungtinės tarptautinės studijų programos „Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena“ 

tarptautine savaite, kuri prieš tai vyko Portugalijoje ir Olandijoje. Organizuodamas Tarptautinę savaitę, LSU 

siekė įgyvendinti tarptautiškumo Universiteto viduje koncepciją, sudarančią galimybę studentams įgyti kuo 

daugiau tarptautinės patirties. 

 

     

Akimirkos iš 3-iosios LSU tarptautinės personalo mokymų savaitės 

 

Į tarptautinę savaitę atvyko 15 užsienio dėstytojų iš Jungtinės Karalystės, Izraelio, Japonijos, 

Lenkijos, Olandijos ir Portugalijos aukštųjų mokyklų, kurie studentams skaitė paskaitas, vedė praktinius 

užsiėmimus ir grupinius darbus seminarų metu. Renginyje dalyvavo tiek tarptautiniai partneriai, su kuriais 

LSU bendradarbiauja jau beveik 20 metų, tiek nauji partneriai iš Izraelio ir Japonijos. Kartu su LSU studentais 

Tarptautinėje savaitėje dalyvavo pavasario semestrui į LSU atvykę ERASMUS studentai iš Olandijos ir 

Portugalijos bei 20 studentų grupė iš Olandijos InHolland taikomųjų mokslų universiteto. 

Tarptautinės savaitės metu į LSU atvyko ir su Nippon sporto mokslo universiteto dėstytojais bei LSU 

vadovais susitiko Japonijos ambasadorius Lietuvoje ponas Toyoei Shigeeda. 

Spalio 12 d. įvyko renginys „Kinų kultūros dienos“ (Mid‐Autumn Festival). Renginį vedė Pekino 

sporto universiteto studentė Mengchen Yu ir Vilniaus universiteto Konfucijaus instituto savanoris, taiči ir 

ušu meistras Kong Defu, kurie dalyvius supažindino su kinų kaligrafija, arbatos gėrimo ceremonija bei 

dvikovos menais. 

Gruodžio 6–10 d. Universitete viešėjo Pekino sporto universiteto (Kinija) Kūno kultūros fakulteto 

dekanas Shaoxiong Li, Ušu ir tradicinių kinų sporto šakų dekanė Lili Zhang bei Tarptautinių mainų ir 

bendradarbiavimo skyriaus direktoriaus pavaduotojas Yongmin Hua. Su Pekino sporto universiteto atstovais 

aptartos galimybės rengti įvairios trukmės kursus būsimiesiems krepšinio treneriams, atlikti bendrus 

tyrimus ir kurti studijų modulius. 



Personalo
valdymas  
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2017 metų statistiniai duomenys: 

• 2017 m. sausio 1 d. Universitete dirbo 323 darbuotojai, 2017 m. gruodžio 31 d. – 287. 

• Vidutinis darbuotojų skaičius Universitete – 305 asmenys. 

• Nėštumo ir gimdymo / Vaiko auginimo ir priežiūros atostogose – 13 asmenų. 

 

 

Pedagoginis personalas 

2017 m. sausio 1 d. pedagoginis personalas sudarė 44,6 proc. visų Universiteto darbuotojų, 2017 m. 

gruodžio 31 d. – 47,7 proc. 

39 proc. pedagoginio personalo dirbo 1 etatu ir daugiau, likusi dalis – iki 1 etato. Ataskaitiniais 

metais konkurso būdu aukštesnes pareigas užėmė 3 pedagogai. 2017 m. Universiteto pedagoginį personalą 

papildė 3 dėstytojai iš užsienio. Didžioji dalis (72,3 proc.) pedagoginio personalo turėjo mokslo laipsnius. 

2017 m. Treniravimo mokslo katedroje dirbo 44, Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedroje – 

32, Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedroje – 17, Taikomosios biologijos ir reabilitacijos 

katedroje – 44 dėstytojai.  

 

8 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal pareigas, proc. 

 

17 proc.

36 proc.17 proc.

30 proc.

Profesorius Docentas Lektorius Asistentas
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9 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal lytį, proc. 

 

Tik Treniravimo mokslo katedroje didesnę dirbančių pedagogų dalį sudarė vyrai, likusiose katedrose 

didesnę dalį sudarė moterys. 

Kviestiniai dėstytojai sudarė 26,3 proc. viso pedagoginio personalo. Tai 1,4 proc. mažiau nei 2016 

metais. Didžiąją dalį Universitete dirbančių asistentų (75,6 proc.) sudarė kviestiniai dėstytojai. 

Kiek mažiau nei pusė (43,4 proc.) Universitete iki 1 etato dirbančių pedagogų sudarė kviestiniai 

dėstytojai. 

 

 

10 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal amžių, proc. 

 

Visų Universitete dirbančių asistentų tarnybinio atlyginimo koeficientas buvo vienodas. Kitų 

dėstytojų, tiek vyrų, tiek moterų, atlyginimo koeficientų vidurkiai statistiškai nesiskyrė. 
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11 pav. Pedagoginio personalo atlyginimo koeficientų vidurkis pagal lytį, skaič. 

 

Lyginant su 2016 metais, pedagoginio personalo sudėtis ir pedagoginis krūvis išliko panašūs. 

56,2 proc. pedagoginio personalo sudarė moterys. Kviestinių dėstytojų skaičius išliko panašus, lyginant su 

anktesnių metų duomenimis. 

 

Mokslo personalas 

2017 m. sausio 1 d. mokslo personalas sudarė 10,5 proc. visų Universiteto darbuotojų, o gruodžio 

31 d. – 11,8 proc.  

Ataskaitiniais metais konkurso būdu aukštesnes pareigas užėmė 3 mokslo darbuotojai. 

2017 m. Sporto mokslo ir inovacijų institute dirbo 34 mokslo darbuotojai, iš jų 2 mokslo darbuotojai 

iš užsienio. 97 proc. mokslo darbuotojų turėjo mokslo laipsnį. 

 

12 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal pareigas, proc. 
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13 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal darbo krūvį, proc. 

 

 

14 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal lytį, proc. 

 

 

59 proc.

41 proc.

Dirbo 1 etatu Dirbo mažiau nei 1 etatu
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15 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal amžių, proc. 

 

Visų, einančiųjų jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, tarnybinio atlyginimo koeficientas buvo 

vienodas. Kitų mokslo darbuotojų, tiek vyrų, tiek moterų, tarnybinio atlyginimo koeficientų vidurkiai 

reikšmingai nesiskyrė. 

 

 

16 pav. Mokslo personalo atlyginimo koeficientų vidurkis pagal lytį, skaič. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad mokslo personalo sudėtis, lyginant su ankstesniais metais, išliko 

panaši. Jaunesniųjų mokslo darbuotojų 2017 m. dirbo mažiau nei 2016 m., atitinkamai 29 ir 18 proc., bet 

per ataskaitinius metus mokslo darbuotojų skaičius padidėjo nuo 29 iki 38 proc. Toks pokytis įvyko dėl 

konkurso būdu užimtų aukštesnių pareigų. Kiek daugiau nei du penktadalius (41,2 proc.) mokslo darbuotojų 

sudarė moterys. 
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Administracija 

2017 m. administracinis personalas sudarė 42,2 proc. visų Universiteto darbuotojų. 13,2 proc. 

administracijos darbuotojų turėjo mokslo laipsnį, 62,5 proc. turinčiųjų mokslo laipsnį sudarė moterys. 

Ataskaitiniais metais administracijoje dirbo 34 proc. vyrų.  

 

 

17 pav. Administracijos atlyginimo koeficientų vidurkis pagal lytį, skaič. 

 
18 pav. Administracijos darbuotojų skirstinys pagal užimamą etato dalį, proc. 
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19 pav. Administracijos darbuotojų skirstinys pagal amžių, proc. 

 

 

Aptarnaujantysis personalas 

Aptarnaujantysis personalas 2017 m. sudarė 11,1 proc. visų Universiteto darbuotojų.  

 

 

20 pav. Aptarnaujančiojo personalo skirstinys pagal amžių, proc. 

 

40,6 proc. aptarnaujančiojo personalo sudarė moterys. 78,1 proc. aptarnaujančiojo personalo dirbo 

visu etatu, likusi darbuotojų dalis dirbo ne visą darbo dieną. Didžiąją aptarnaujančiojo personalo dalį sudarė 

vyresnio amžiaus darbuotojai. Visam aptarnaujančiajam personalui taikytas vienodas tarnybinio atlyginimo 

koeficientas. 
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Pagrindiniai Universiteto Infrastruktūros skyriaus uždaviniai yra studijų ir mokslo bazės plėtra, 

atnaujinimas ir tobulinimas, pastatų eksploatacija ir priežiūra, Universiteto turto valdymas, studentų 

apgyvendinimo paslaugos ir jų kokybės gerinimas. Socialinės paskirties infrastruktūra sudaro sąlygas 

bendruomenės nariams pailsėti, atgauti jėgas, gerai jaustis. 

Infrastruktūros skyrius (toliau – Skyrius) vykdo nekilnojamojo turto objektų įteisinimo, renovacijos, 

eksploatacijos, techninės priežiūros, apsaugos ir racionalaus išteklių naudojimo funkcijas.  

 

Pastatai ir žemės sklypai 

Universitetas patikėjimo ir nuosavybės teise disponavo pastatais, kurių bendras plotas 31 899,90 kv. m, 

naudojamais plėtojant Universiteto veiklą. 

Visi žemės sklypai po pastatais ir prie jų yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, Universitetas yra 

panaudos gavėjas. Universitetas panaudos teise pagal sutartis naudojasi 4,9918 ha ploto valstybinės žemės 

sklypu, Sporto viešbučio žemės sklypo ribos yra neatskirtos nuo bendro pastato naudojamo sklypo. 

 

Patalpų priežiūra 

Skyrius prižiūri ir kontroliuoja visus Universiteto pastatus, jų techninių rodiklių apskaitą, užtikrina jų 

apsaugą. 

 

Patalpų nuomos administravimas 

Nuomos tikslas – išlaikyti ir efektyviai panaudoti valstybės patikėtą turtą. Universitetas nuomoja 

patalpas pagal ilgalaikės nuomos sutartis viešojo maitinimo paslaugoms teikti, pardavimo automatams 

įrengti ir kt. (37 lentelė). 

 

37 lentelė. Pajamos, gautos už LSU patalpų nuomą ir paslaugas 2017 m. 

Objekto pavadinimas Pajamos, tūkst. Eur 

Maniežo paslaugos 39,7 

Birštono bazės paslaugos 0 

Palangos poilsio bazės paslaugos 0 

Baseino paslaugos 35,7 

Bendrabučių veikla 169,7 

Patalpų nuoma 8,4 

Kita veikla (trumpalaikė sporto bazių nuoma, komunalinės paslaugos, tęstinės studijos, 

knygų pardavimas ir kt.) 

74,0 

Iš viso 327,5 
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2017 m. Įgyvendinti projektai: 

1. 2017 m. buvo siekiama pagerinti studentų gyvenimo sąlygas bendrabučiuose: 

1.1. Nupirkta 70 naujų lovų su patalynės dėže. Nuosavos lėšos 8 500 eurų. 

1.2. Suremontuoti koridoriai I bendrabutyje (Perkūno al. 3) (sutvarkytos prieigos į bendrus 

dušus, išklijuotos plytelės, suremontuotas 2 aukšto koridorius – pakeistas apšvietimas, perdažytos sienos, 

lubos). Nuosavos lėšos 9 500 eurų.  

1.3. Suremontuotas gyvenamasis blokas II bendrabučio (Aušros g. 42a) 12 aukšte (perklotos 

grindys, suremontuotos sienos, lubos, pakeistas apšvietimas, suremontuotas vonios kambarys). Nuosavos 

lėšos 7 000 eurų.  

2. Įrengtas seminarų kambarys Bibliotekoje. Įrengta naujų darbo vietų studentams (įrengiant 

kompiuterizuotas darbo vietas). Nuosavos lėšos 5 000 eurų.  

3. Įrengtas kabinetas Studijų skyriaus darbuotojoms. Nuosavos lėšos 6 000 eurų.  

4. Įrengta kondicionavimo sistema Sporto fiziologijos laboratorijoje, II rūmų serverinėje. Nuosavos 

lėšos 3 000 eurų.  

5. Suremontuota II rūmų elektros spinta (demontuoti elektros skydai, sutvarkyti sudegę laidininkai, 

atlikti kabelių izoliacijos matavimai). Nuosavos lėšos 5 300 eurų.  

6. Lauko kanalizacijos remontas (Perkūno al. 3a). Nuosavos lėšos 5 500 eurų.  

 

Studentų apgyvendinimas 

Apgyvendinti visi bendrabučio suteikimo prašę studentai. I Universiteto bendrabutyje (Perkūno al. 3) 

apgyvendinti 258 studentai, II (Aušros g. 42A) –127 studentai. 

Bendrabučius administruoja Universiteto darbuotojai. Valymo paslaugas teikia UAB „BSS Grupė“. 

 

Šilumos punktai 

Universitete yra 9 šilumos punktai, kurie šildo 20 806,68 kv. m plotą. Penkiuose punktuose įdiegta 

šiuolaikinė šilumos reguliavimo įranga, kuri reaguoja į lauko temperatūros svyravimus ir leidžia sutaupyti lėšų. 

 

Transportas 

Transporto padalinys skirtas Universiteto studentams ir administracijai aptarnauti, administracinei 

ir ūkinei veiklai užtikrinti. Studentai vežami į mokomąsias praktikas, sporto varžybas. 

 

38 lentelė. Automobilių eksploatacijos ir remonto išlaidos 

Išlaidų paskirtis 2016 m., Eur 2017 m., Eur 

Kuras 6 195,84 6 809,86 

Eksploatacija ir remontas 1 155,81 1 755,92 

Draudimas 858,53 1 351,00 

Transporto nuoma 5 163,93 4 846,35 

Iš viso 13 374,11 14 763,13 

 

Automobilių ūkyje yra 4 automobiliai, autobusas Isuzu Turkuaz (27 vietų) ir Toyota Avensis 

neeksploatuojami dėl blogos techninės būklės. 

Transporto padalinyje dirba 2 vairuotojai. 

 

39 lentelė. Automobiliai ir jų eksploatacija 

Automobilio markė 
Nuvažiuota km Sunaudota degalų, l 

2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m. 

Ford Transit 21 872 26 599 2 526,21 3 018,98 

VW JETTA 31 378 29 815 2 008,19 1 908,16 

Iš viso 53 250 56 414 4 534,40 4 927,14 
 



Finansų
valdymas  
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Lietuvos sporto universiteto finansai valdomi pagal Tarybos priimtus sprendimus, vadovaujantis 

patvirtintomis, apskaitos politikai priskiriamomis finansų ir buhalterinės apskaitos bei 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. Universitetas vykdo apskaitą vadovaudamasis VSAFAS 

standartais, taikoma finansų apskaitos programa LIEMSIS (naujas pavadinimas – EDINA). 

Finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus pateikimo konsoliduojančiam asmeniui – Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai – terminas yra 2018 m. kovo 14 d. Ataskaitoje detaliau 

nagrinėjamos atskiros finansų valdymo sritys: pajamos, išlaidos (pavaizduotos programinių biudžetų pinigų 

judėjimo principu), gautinų ir mokėtinų sumų dinamika, tikslinių lėšų pagal strategines kryptis įplaukos, 

studentų rėmimo išlaidos. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas yra euras, todėl 

visi duomenys yra pateikti eurais. 

 
 

Pajamos 

2017 m. LR Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintos dvi veiklos programos: Aukščiausiosios 

kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo plėtojimo bei Studentų rėmimo ir jų kreditavimo. Valstybės 

biudžeto asignavimų LSU programoms vykdyti gauta 2881,6 tūkst. Eur. Veiklai vykdyti buvo skirta dar 

2680,9 tūkst. Eur LSU nuosavų lėšų, iš jų 582,8 tūkst. Eur – nepanaudotas 2016 m. likutis. 

 

Studentų rėmimas 

ir kreditavimas; 

240,7 tūkst. Eur;    

4 proc.

LSU nuosavos 

lėšos; 2680,9 

tūkst. Eur; 

48 proc.

Aukščiausiosios 

kvalifikacijos 

specialistų 

rengimas;

 2640,9 tūkst. Eur; 

48 proc.

 
21 pav. LSU patvirtintų programų pajamų struktūra 2017 m. 
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22 pav. LSU programų finansavimo dinamika 2015–2017 m. 

 

2017 m. Valstybės biudžeto asignavimai ir LSU nuosavos lėšos su nepanaudotu 2016 m. likučiu 

pateikta 40 lentelėje. 

Iš 5562,6 tūkst. Eur 5394,6 tūkst. Eur (97 proc.) buvo skirta paprastosioms išlaidoms (darbo 

užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, prekėms ir paslaugoms, darbdavio socialinei paramai, 

stipendijoms) ir 168 tūkst. Eur (3 proc.) – nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam materialiajam ir 

nematerialiajam turtui įsigyti). 

 

40 lentelė. Valstybės biudžeto subsidijų su LSU nuosavomis lėšomis planas (tūkst. Eur) 

Išlaidos 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Paprastosios  4884,5 5368,0 5394,6 

Nepaprastosios  804,1 720,0 168,0 

Iš viso 5688,6 6088,0 5562,6 
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Universiteto lėšų, skirtų paprastosioms išlaidoms ir ilgalaikiam turtui įsigyti iš Valstybės biudžeto ir 

nuosavų lėšų, 2015–2017 m. dinamika pateikta 23 paveiksle. 
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23 pav. Valstybės biudžeto subsidijų ir LSU nuosavų lėšų dinamika 2015–2017 m. (tūkst. Eur) 

 

Lietuvos sporto universiteto nuosavos lėšos  

2017 m. LSU nuosavų lėšų pajamų gauta 2367,6 tūkst. Eur, t. y. 1,9 proc. arba 44,5 tūkst. Eur 

daugiau nei 2016 m. LSU nuosavų lėšų struktūra pateikta 41 lentelėje. 

 

41 lentelė. LSU nuosavų lėšų struktūra (tūkst. Eur) 

Išlaidos 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Procentinė visų 
pajamų dalis 

2017 m. (proc.) 

Mokesčiai už studijas 2081,3 1920,1 1994,2 84,2 

Maniežo paslaugos 27,0 32,8 39,7 1,7 

Birštono bazės paslaugos 0,2 0,6 0 0 

Palangos poilsio bazės paslaugos 7,5 5,1 0 0 

Baseino paslaugos 44,5 34,7 35,7 1,5 

Bendrabučių veikla 136,2 194,4 169,7 7,2 

Patalpų nuoma 9,0 9,1 8,4 0,4 

Mokslo tiriamieji darbai 60,7 20,7 13,3 0,6 

KKPC seminarai, kursai, konferencijos 16,3 58,6 32,6 1,4 

Kita veikla (trumpalaikė sporto bazių 
nuoma, komunalinės paslaugos, knygų 
pardavimas ir kt. paslaugos) 

44,9 47,0 74,0 

 

Iš viso 2427,6 2323,1 2367,6  
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Didžioji pajamų dalis (84,2 proc.) – mokesčiai už studijas. Pajamos iš bendrabučių veiklos mažėjo dėl 

mažėjančio bendrabučių užimtumo: 2017 m. gauta 169,7 tūkst. Eur, t. y. 12 proc. arba 24,7 tūkst. Eur 

mažiau nei 2016 m. Stebimas pajamų už mokslo tiriamuosius darbus mažėjimas (7,4 tūkst. Eur). Bendros 

šios finansavimo programos pajamų kaitos tendencijos pateiktos 24 paveiksle. 
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24 pav. LSU nuosavų lėšų dinamika 2015–2017 m. (tūkst. Eur) 

 

Tikslinės lėšos 

Be Valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų, 2017 m. Universitetas gavo ir tikslinės paskirties lėšų, kurias 

sudarė parama bei lėšos, skirtos projektinei veiklai užtikrinti. 

 

42 lentelė. Tikslinių lėšų skirstinys pagal lėšų davėjus  

Eil. 
nr. Projekto pavadinimas Projekto kodas 

Suma, 
tūkst. Eur 

MOKSLO PROJEKTAI 

  1. Vakare sukelto šiluminio streso poveikis rytiniam ir naktiniam-
rytiniam neuro-raumenų ir kognityvinės sistemos darbingumui bei 
streso hormonų kaitai 

LMT proj. ESFA-V-711-01- 28,9 

  2. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Nutarimas Nr. 42 4,6 

  3. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Sut. Nr. BS-21 5,2 

  4. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Potvarkis Nr. 2S-10 7,0 

  5. LMT mokslo projektas „Rianodino receptorių kaitos poveikis jaunų 
ir pagyvenusių vyrų griaučių raumenų funkcijai ir sveikatos 
biologiniams rodikliams“ 

Sut. Nr. SEN-08/2016 70,1 

  6. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Programa Tokijas 2020 40,0 

  7. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Sprendimas Nr. S-40 0,4 

  8. Kūno kultūros ir sporto departamentas, Pasaulinė sporto vadybos 
praktinė mokslinė konferencija 

Sut. Nr. FS-192  3,0 

  9. ŠMM projektas „Korupcijos apraiškos aukštajame moksle: 
akademinės bendruomenės ir šalies visuomenės vertinimas“ 

Sut. Nr. S-345 4,0 

10. LMT lėšos dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje 
konferencijoje 

Sut. Nr. S-KEL-17-400 1,5 

11. Mobilių sveikatos technologinių sistemų, skirtų asmeniui valdyti 
aerobinės ištvermės krūvį ir gauti e. konsultacijas, sukūrimas 
(HRVworkout) 

Sut nr. J05-LVPA-K-01-
0076 

3,6 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Eil. 
nr. Projekto pavadinimas Projekto kodas 

Suma, 
tūkst. Eur 

12. LMT lėšos dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje 
konferencijoje 

Sut. Nr. P-KEL-17-443 1,8 

13. LMT lėšos dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
„Movement 2017. Brain. Body. Cognition“ 

Sut. Nr. LMT S-KEL-17-118 1,4 

14. LMT lėšos dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje 
konferencijoje 

Sut. Nr. LMT P-KEL-17-454 1,2 

15. LMT lėšos dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje 
konferencijoje 

Sut. Nr. LMT P-KEL-17-434 1,0 

16. LMT lėšos dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje 
konferencijoje 

Sut. Nr. P-KEL-17-479 1,2 

17. LMT lėšos dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje 
konferencijoje 

Sut. Nr. S-KEL-17-180 1,7 

18. LMT lėšos dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje 
konferencijoje 

Sut. Nr. P-KEL-17-413 1,7 

19. Kūno kultūros ir sporto departamentas, Sportininkų testavimo bei 
treniravimo įrangos ir sportinės aprangos įsigijimas 

Sut.  Nr. FS-296 48,0 

20. Parama mokslo renginiui „Fizinis aktyvumas ir pajėgumas 
vyresniame amžiuje – mokslo ir praktikos sąveika“ 

Sut. Nr. LMT S-MOR-17-34 3,0 

21. Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Movement 
2017. Brain. Body. Cognition“ 

Sut. Nr. S-KEL-17-362 1,2 

22. Pristatyti pranešimus mokslinėje konferencijoje  Sut. Nr. LMT S-KEL-17-179 0,7 

23. Atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo ir studijų institucijoje Sut. Nr. LMT S-KEL-17-401 0,4 

24. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas konferencijos organizavimo 
išlaidoms 

Potvarkis Nr. 2S-77 3,0 

25. MITA programa MTEP užsakymų vykdymui remti Sut. Nr. 31V-55-01 8,4 

26. Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje Sut. Nr. LMT S-KEL-17-399 1,2 

27. Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje Sut. Nr. LMT S-KEL-17-308 1,0 

28. Dalyvauti stažuotėje Sut. Nr. LMT S-KEL-17-417 2,0 

29. Išmanieji ortopediniai įtvarai senyvo amžiaus žmonių aktyvumui 
skatinti 

Sut. Nr. LMT S-MIP-17-29 6,9 

30. Mokslininko David Jones vizitas į Lietuvos sporto universitetą Sut. Nr. LMT LINO-PAR-35 0,2 

Iš viso mokslo projektams 254,3 

STUDIJŲ PROJEKTAI 

  1. Carol M. Gruodžio atminimo fondas M. Gruodžio stipendijų 
fondas 

1,2 

  2. Nordic-Baltic Physical Activity Bridges (NBPAB)  Sut. Nr. NORDPLUS HZ 
NPHZ-2014/10107 

10,2 

  3. Sport Physical Education And Coaching in Health Sut. Nr. 557083-EPP-1-
2014-1-NL-SPO-SCP 

0,8 

  4. Erasmus+ projektas „International Network to Implement EU 
Physical Activity Guidelines on Infrastructure Development“ 
(IMPALA.net)  

Sut. Nr. 557014-EPP-1-
2014-1-DE-SPO-SCP 

2,5 

  5. ERASMUS+ projektas „Athlets Learning Entrepreneurship – a new 
Type of Dual Career Approach“ (AtLETyC)  

Sut. Nr. 2015-3343/001-
001 

6,1 

  6. ERASMUS+ programos „I WON-WORK OUT NOW!“ projektas Sut. Nr. 2016-2598/01/001 
ERA-SMCOPA 

6,1 

  7. Studentų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų rėmimas Neįgaliųjų reikalų 
departamentas 

15,7 

  8. Specialybės kalbos dėstymo programa Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija  

4,6 

  9. ERASMUS+  programa Enriched Sport Activities Program   Sut. Nr. 2016-3723/001-
001 

9,9 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Eil. 
nr. Projekto pavadinimas Projekto kodas 

Suma, 
tūkst. Eur 

10. Švietimo mainų paramos fondas Jungtinės veiklos sutartis 
Nr. 15-200-15/11/03/01 
prie 09.3.1-ESFA-V-709-
01-0003 

16,5 

11. Erasmus studentų mainų programai ERASMUS+ 
Internationalisation of the Sport Volunteers Movement SCULT.com 

Sut. Nr. 579815-EPP-1-
2016-2-EE-SPO-SCP 

2,8 

12. Jungtinės veiklos sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, 
Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas 
Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas 

Sut Nr. proj. ESFA-V-
70901-0001 

21,7 

13. ŠMM tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų studentams Sut. Nr. S-193 44,5 

14. Ecological Approach in Adapted Physical Activity/2017 Sut. Nr. NPHE-2017/10364 7,3 

15. Nordic-Baltic Learning Environments for Movement Affordances Sut. Nr. NPHZ-2017/10130 61,9 

16. Švietimo mainų paramos fondas; Dalės Malkovos ir Francisco 
Teixeira Pinto Dias vizitas dėstyti LSU 

Sut. Nr. UD-2017-LT-1516  4,4 

17. ERASMUS+ Sport against violence and exclusion / SAVE  Sut. Nr. 2017-2484/001-
001 

255,9 

18. Erasmus studentų mainų programai ERASMUS+ Sut. ERASMUS 2016-1-
LT01-KA103-022792 

35,8 

19. Erasmus studentų mainų programai ERASMUS+ Sut. ERASMUS 2017-1-
LT01-KA103-034873 

87,0 

20. Erasmus studentų mainų programai ERASMUS+ Sut. ERASMUS 2017-1-
LT01-KA107-034971 

56,7 

21. Erasmus studentų mainų programai ERASMUS+ Sut. ERASMUS 2017-LT-
NAC-102 

33,2 

Iš viso studijų projektams 684,8 

SPORTO PROJEKTAI 

  1. Gintaro Skobo vardinė stipendija Sut. Nr. S-23 1,7 

  2. Rimanto Rutkausko parama – vardinė stipendija didelio 
meistriškumo sportininkui 

Sut. Nr. S-24  0,3 

  3. Kūno kultūros ir sporto departamentas – pasirengimas ir 
dalyvavimas tarptautinėse varžybose 

Sut. Nr. FS-132 7,0 

  4. Kūno kultūros ir sporto departamentas – Judėk kartu su LSU 2017 Sut. Nr. FS-146 7,0 

  5. ŠMM projektas „Sporto metais sportuok kartu su LSU“ Sut. Nr. S-352  3,0 

Iš viso sporto projektams 19,0 

PARAMA 

  1. VMI pervedama 2 proc. parama   0,2 

Iš viso projektams 958,3 

 

 

Išlaidos 

 

Pagal Tarybos patvirtintą patikslintą LSU 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, paprastosioms išlaidoms 

ir stipendijoms buvo numatyta 5752,3 tūkst. Eur. 2017 m. šioms išlaidoms buvo gauta 5752,3 tūkst. Eur, iš 

jų stipendijoms – 357,8 tūkst. Eur. 

2017 m. patikslintoje sąmatoje nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam turtui įsigyti) buvo numatyta 

168 tūkst. Eur. 

Biudžeto programų ir nuosavų lėšų pajamų ir išlaidų ataskaita pateikiama 43 lentelėje. 
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43 lentelė. 2017 m. biudžeto programų ir nuosavų lėšų pajamų ir išlaidų ataskaita (tūkst. Eur) 

Išlaidų straipsniai 

Aukščiausiosios kvalifikacijos 
specialistų rengimo, 

studentų rėmimo ir jų 
kreditavimo programos 

Nuosavos lėšos Programų suvestinė iš viso 

Planas Gauta Panaudota Planas Gauta Panaudota Planas Gauta Panaudota 

1. Iš viso paprastųjų 

išlaidų 

2881,6 2881,6 2881,6 2512,9 2512,9 1971,4 5394,5 5394,5 4853,0 

1.1. Iš viso Darbo 

užmokestis 

2361,9 2361,9 2361,9 1438,1 1438,1 1252,0 3800,0 3800,0 3613,9 

1.1.1. Darbo užmokestis* 1800,3 1800,3 1800,3 1085,0 1085,0 950,8 2885,3 2885,3 2751,1 

1.1.2. Socialinio draudimo 
įmokos 

557,9 557,9 557,9 351,2 351,2 299,4 909,1 909,1 857,3 

1.1.3. Kiti einamieji tikslai 
(Garantinis fondas) 

3,7 3,7 3,7 1,9 1,9 1,8 5,6 5,6 5,5 

1.2. Prekių ir paslaugų 

naudojimas 

279,0 279,0 279,0 954,7 954,7 637,6 1233,7 1233,7 916,6 

1.2.1. Medikamentai 0 0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 

1.2.2. Ryšių paslaugos 0 0 0 6,0 6,0 4,1 6,0 6,0 4,1 

1.2.3. Transporto išlaidos 0 0 0 20,0 20,0 13,7 20,0 20,0 13,7 

1.2.4. Apranga ir patalynė 0 0 0 4,5 4,5 3,6 4,5 4,5 3,6 

1.2.5. Spaudiniai 0 0 0 13,2 13,2 11,0 13,2 13,2 11,0 

1.2.6. Kitos prekės 0 0 0 164,0 164,0 81,7 164,0 164,0 81,7 

1.2.7. Komandiruotės 0 0 0 33,0 33,0 23,5 33,0 33,0 23,5 

1.2.8. Ilgalaikio turto 
einamasis remontas 

0 0 0 64,3 64,3 57,0 64,3 64,3 57,0 

1.2.9. Kvalifikacijos 
kėlimas 

0 0 0 4,9 4,9 3,7 4,9 4,9 3,7 

1.2.10. Komunalinės 
paslaugos 

279,0 279,0 279,0 81,0 81,0 46,7 360,0 360,0 325,7 

1.2.11. Ilgalaikio materia-
liojo ir nematerialiojo 
turto nuoma 

0 0 0 35,6 35,6 12,6 35,6 35,6 12,6 

1.2.12. Kitos paslaugos 0 0 0 527,2 527,2 380,0 527,2 527,2 380,0 

1.3. Darbdavių socialinė 
parama pinigais 

0 0 0 3,0 3,0 2,2 3,0 3,0 2,2 

1.3.1. Darbdavių socialinė 
parama pinigais 

0 0 0 3,0 3,0 2,2 3,0 3,0 2,2 

1.4. Iš viso stipendijų 240,7 240,7 240,7 117,1 117,1 79,6 357,8 357,8 320,3 

1.4.1. Studentams 49,7 49,7 49,7 117,1 117,1 79,6 166,8 166,8 129,3 

1.4.2. Doktorantams 191,0 191,0 191,0 0 0 0 191,0 191,0 191,0 

Nepaprastųjų išlaidų  

iš viso 

0 0 0 168,0 168,0 114,0 168,0 168,0 114,0 

2.1. Negyvenamieji 
pastatai 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Transporto priemonės          

2.3. Kitos mašinos ir 
įrenginiai 

0 0 0 154,0 154,0 104,8 154,0 154,0 104,8 

2.4. Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas 

         

2.5.Kompiuterinė 
programinė įranga 

0 0 0 11,0 11,0 9,2 11,0 11,0 9,2 

2.6. Patentai, licencijos 0 0 0 3,0 3,0 0 3,0 3,0 0 

1+2 Iš viso išlaidų 2881,6 2881,6 2881,6 2680,9 2680,9 2085,4 5562,5 5562,5 4967 



 

Finansų valdymas 

64 

 

2017 m. paprastosios išlaidos (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, prekės ir paslaugos, 

darbdavių socialinė parama pinigais, Garantinio fondo įmokos ir stipendijos) sudarė 97 proc. bendrųjų 

išlaidų. Išlaidos turtui įsigyti sudarė 3 proc. bendrųjų išlaidų. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

įmokos sudarė 68,3 proc. bendrųjų išlaidų. 

Išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas pateiktas 25 paveiksle. 

LSU nuosavos 

lėšos; 2085,4 

tūkst. Eur; 

42 proc.

Studentų 

rėmimas ir 

kreditavimas; 

240,7 tūkst. Eur;  

5 proc.

Aukščiausiosios 

kvalifikacijos 

specialistų 

rengimas ir 

mokslo plėtotė;

 2640,9 tūkst. Eur; 

53 proc.

 
 

25 pav. 2017 m. LSU išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas (tūkst. Eur) 

 
Paprastųjų išlaidų struktūra pateikta 26 paveiksle. 
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26 pav. 2017 m. paprastųjų išlaidų struktūra pagal patvirtintas programas (tūkst. Eur) 
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Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas LSU nuosavos lėšos

 

 

27 pav. 2017 m. išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūra (tūkst. Eur) 

 

Išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūroje didžiąją dalį sudarė išlaidos komunalinėms paslaugoms – 

325,7 tūkst. Eur (35 proc.), kitoms prekėms (reagentai, kanceliarinės prekės, statybinės medžiagos, 

inventorius iki 500 Eur) įsigyti – 81,7 tūkst. Eur (8 proc.), kitos išlaidos (leidybos darbai, projektų 

kofinansavimas, pastatų priežiūra ir kitos paslaugos) – 380 tūkst. Eur (41 proc.). 

2017 m. planuota įsigyti ilgalaikio turto už 168 tūkst. Eur. Iš nuosavų lėšų įsigyta turto už 

114 tūkst. Eur, iš projektinės veiklos – už 107,7 tūkst. Eur. Nupirkta laboratorinės ir studijų įrangos 

(118,3 tūkst. Eur), baldų ir biuro įrangos (42,9 tūkst. Eur), leidinių bibliotekos fondui ir kito ilgalaikio turto 

(15,3 tūkst. Eur), kompiuterinės įrangos (36,0 tūkst. Eur) ir programinės įrangos bei kito nematerialiojo 

ilgalaikio turto (9,2 tūkst. Eur). Įsigytas turtas būtinas mokslinei veiklai vystyti ir studijų procesui užtikrinti. 

 

LSU skolos 

Bendra LSU skolų dinamika pateikta 44 lentelėje.  

 

44 lentelė. LSU skolos 2015–2017 m. (tūkst. Eur) 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

LSU skolos 50,5 14,3 39,8 

 

Bendra skolų Universitetui (uždirbtos, bet negautos pajamos) dinamika 2015–2017 m. pateikta 

45 lentelėje. 

 

45 lentelė. Bendra skolų Universitetui dinamika 2015–2017 m. (tūkst. Eur) 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Skolos LSU 198,6 287,5 425,4 
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28 paveiksle pateikti Universiteto įsiskolinimo ir skolų Universitetui duomenys rodo, kad gautinos 

sumos visiškai padengia mokėtinas sumas. 
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28 pav. Skolų Universitetui ir Universiteto skolų dinamika 2015−2017 m. (tūkst. Eur) 

 

Skolos Universitetui išaugo dėl palankesnių mokėjimo sąlygų sudarymo studentams už suteiktas 

paslaugas (studijas, bendrabučio paslaugas). 

 
 

Studentų rėmimas 

 

2017 m. LSU vykdė Studentų rėmimo ir kreditavimo programą. Šiai programai įgyvendinti buvo 

gauta 240,7 tūkst. Eur ir 117,1 tūkst. Eur skirta iš Universiteto nuosavų lėšų. Šių lėšų panaudojimo skirstinys 

pateiktas 46 lentelėje. 
 

46 lentelė. 2017 m. išlaidų studentams remti skirstinys 

Išlaidų rūšis Suma, tūkst. Eur 
Išmokėta stipendijų pagal mokymosi rezultatus 118,5 
Išmokėta vienkartinių stipendijų 4,1 
Išmokėta stipendijų doktorantams 197,7 

Iš viso 320,3 

 

2017 m. 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 neįgaliems studentams, studijuojantiems Universitete – jiems buvo išmokėta 

14380 Eur. Šią programą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR SADM. Paramos išlaidų 

skirstinys pateiktas 47 lentelėje. 
 

47 lentelė. 2017 m. lėšos, skirtos neįgaliems studentams remti 

Išlaidų rūšis Suma, Eur 

Specialiesiems poreikiams tenkinti 11340,0 

Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti 3040,0 

Iš viso 14380,0 

 

2017 metais buvo mokamos ir tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų studentams. Iš viso 

išmokėta 37,1 tūkst. Eur. Šias stipendijas finansuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija. 
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Ryšių su visuomene skyrius (toliau – RSV skyrius) siekė planingai ir aktyviai pristatyti vidaus bei 

išorės auditorijai Universitetą ir jo veiklas, atsižvelgiant į 2012–2017 metų LSU veiklos plėtros strategiją. RSV 

skyrius pristatė Universiteto veiklas, rengė studijų viešinimo planus ir juos įgyvendino, surengė Diplomų 

įteikimo šventes, Garbės daktarų inauguracijas, aktyviai bendravo su žiniasklaida, rengė spaudos 

konferencijas, pranešimus žiniasklaidai, rūpinosi Universiteto įvaizdžio įtvirtinimu įvairiais rinkodaros 

projektais.  

Kad kryptingai pristatytų Universitetą, RSV skyrius kasmet rengia pirmo kurso studentų apklausą. Ja 

siekiama išsiaiškinti, kaip geriausiai pristatyti studijų programas, gerinti savo įvaizdį, kokius komunikacijos 

kanalus naudoti. 2017 m. apklausoje dalyvavo beveik pusė LSU pirmakursių. Skirtingų studijų programų 

I kurso studentai buvo pakviesti į „Focus grupę“, kurioje išsamiau diskutuota šiais klausimais. Remdamasis 

apklausos rezultatais, RSV skyrius parengė studijų programų viešinimo planus lietuvių ir anglų kalbomis. 

Juose nurodytos viešinimo kryptys, kanalai ir siekiamybė.  

Siekiant didesnio LSU žinomumo tarp moksleivių, 2017 m. buvo sukurta nauja LSU reklaminė 

kampanija „Tavo ateities komanda“. Kampanijos idėja – pristatyti studijų programas per asmenybes ir 

pakviesti moksleivius tapti LSU komandos dalimi. Reklaminės kampanijos metu buvo rengiami filmavimai ir 

fotosesijos su LSU studijų programų studentais, dėstytojais ir absolventais. Kiekvienai programai buvo 

parengti vaizdo pristatymai bei pristatymai pdf formatu, straipsniai. Studijų programos buvo reklamuojamos 

didžiausiuose ir specializuotuose šalies naujienų portaluose www.delfi.lt, www.15min.lt, www.kurstoti.lt, 

LSU svetainėje, Universiteto socialiniuose tinkluose, žurnaluose „Kuo būti“, „Kur stoti“, „Reitingai“, siunčiamos 

tikslinėms grupėms, reklamuojamos viešajame transporte ir kt. 

2017 m. RSV skyrius parengė LSU bakalauro studijų programų informacinį bukletą Lietuvos 

moksleiviams. Šis leidinys buvo platinamas per studijų muges Kaune ir Vilniuje, vidurinių mokyklų ir 

gimnazijų rengiamas karjeros dienas, įvairius sporto bei socialinius renginius, dalijamas į ekskursijas LSU 

atvykstantiems moksleiviams. Bukletas buvo išsiųstas ir Lietuvos vidurinių mokyklų, gimnazijų, jaunimo 

užimtumo centrų karjeros planavimo specialistams. Per metus išdalyta beveik 10 000 leidinių.  

RSV skyrius platesnę komunikaciją vykdė socialiniuose tinkluose (šiuo metu Universiteto veikla 

pristatoma šešiose socialinių tinklų paskyrose – Twitter (anglų kalba), LinkedIn, Youtube, Instagram LSU ir 

LSU moksleiviams Facebook paskyrose), internetinėje svetainėje lietuvių ir anglų kalbomis. Padedant LSU 

studentams, dėstytojams ir partneriams, LSU ir jo siūlomos studijų programos buvo pristatomos Lietuvos 

mokyklose, studijų parodose Kaune ir Vilniuje, per individualias ekskursijas po Universitetą bei aktyviai 

reklamuojamos interneto žiniasklaidoje. 

RSV skyriaus atstovai dalyvavo „Aukštųjų mokyklų mugėje“ Kaune bei tarptautinėje žinių ir 

išsilavinimo parodoje „Studijos 2017“ Vilniuje. Šiuose renginiuose RSV skyriaus atstovai, studijų programų 



 
Ryšiai su visuomene 

69 

direktoriai ir studentai pristatė LSU studijų programas, platino informacinį leidinį apie studijas Universitete, 

konsultavo moksleivius priėmimo į LSU ir kitais klausimais. Parodose LSU Sporto mokslo ir inovacijų 

instituto mokslininkai, studentai ir doktorantai lankytojams pristatė momentinius tyrimus, siūlė išbandyti 

fizinių ypatybių nustatymo, kognityvinius ir kitus testus. 

2017 m. balandžio 7 d. RSV skyrius surengė „Moksleivių dieną su LSU“. Į šį renginį iš įvairių Lietuvos 

miestų ir rajonų vidurinių mokyklų bei gimnazijų atvyko apie kelis šimtus moksleivių. Jiems pasiūlytos 

įdomios teminės paskaitos ir praktinės veiklos, surengta ekskursija po Universitetą. Moksleiviai domėjosi 

jaunųjų LSU mokslininkų pristatomais tyrimais, 2017 m. bendrojo priėmimo aktualijomis, išsamiau 

susipažino su studijų programomis.  

RSV skyriaus darbuotojos, prisijungus studijų programų dėstytojams ir studentams, dalyvavo 

Lietuvos vidurinėse mokyklose ir gimnazijose rengiamose karjeros dienose. Čia pristatė LSU studijų 

programas, skaitė temines paskaitas, konsultavo moksleivius priėmimo į Universitetą ir kitais rūpimais 

klausimais. Per metus aplankyta per 30 gimnazijų. 

Ištisus metus RSV skyriaus atstovai rengia asmenines ekskursijas LSU studijomis besidomintiems 

moksleiviams ir jų tėvams bei mokytojams. 2017 m. surengta 18 ekskursijų. 

LSU buvo pristatomas užsienio studentams portaluose anglų kalba. Mokami portalai, kuriuose buvo 

viešinamos LSU studijų programos anglų kalba visus metus: www.studyportals.eu (portalas turi 2 atšakas: 

www.masterportal.eu ir www.bachelorsportal.eu) bei www.masterstudies.com, kuriame studijų programos 

buvo nukreiptos į 10 tikslinių šalių, įskaitant Indiją, Suomiją, Olandiją, Turkiją, JAV, Graikiją, Kanadą, Izraelį, 

Italiją ir Kiniją. 

Visus metus LSU studijų programos buvo pristatomos portaluose www.studyinlithuania.lt (LSU 

studijų programos yra viešinamos trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų), www.university-directory.eu ir 

www.studyadvisory.org. 

Viena svarbiausių Universiteto įvaizdžio detalių – šiuolaikiška interneto svetainė. RSV skyrius kartu 

su Informacinių technologijų ir nuotolinių studijų centru surengė konkursą naujai svetainei sukurti. Dirbant 

su interneto svetainių kūrimo įmone ir Universiteto skyriais, sumažintas informacijos kiekis, pašalinta 

pasenusi informacija, parengtas naujas svetainės dizainas, įvairūs technologiniai sprendimai, patraukliai ir 

išskirtinai pateikta informacija, ypač daug dėmesio skirta pagrindinėms Universiteto veikloms pristatyti. 

Svetainė interaktyvi, pritaikyta mobiliesiems telefonams. 

RSV skyrius kasmet kuria dizainą ir užsako LSU atributiką, kuri yra naudojama vidaus ir išorės 

įvaizdžiui gerinti bei informacijos sklaidai. Suvenyrai įteikiami moksleiviams, studentams, Universiteto 

svečiams, lektoriams, partneriams ir kitiems asmenims. 2017 m. buvo pagaminti dviejų dizainų rašikliai, 

pieštukai, antistresiniai kamuoliukai, VIP dovanėlės (laikmena ir rašiklis), gertuvės, užrašinės su LSU logotipu 

ir kt. Studijų programoms viešinti parengti ir naudojami mobilieji reklaminiai stendai. 

RSV skyrius aktyviai bendrauja su žiniasklaida. Per metus parengta per 80 pranešimų žiniasklaidai 

(pusė jų su vaizdo reportažais), surengtos 4 spaudos konferencijos. 

LSU veikla plačiai pristatoma svetainėje www.lsu.lt (200 pranešimų lietuvių, 40 – anglų kalba), 

socialiniuose tinkluose: LSU Facebook paskyroje – 230, LSU Facebook paskyroje moksleiviams – 110, 

Instagram – 97, Twitter – 56, Youtube – 31 pranešimas, nuotraukos (ar albumai) ir vaizdo reportažai. Nuolat 

daugėjo ir LSU socialinių tinklų paskyrų vartotojų: metų pabaigoje LSU Facebook buvo 7280 (25 proc. 

daugiau), LSU Facebook paskyroje moksleiviams – 1401 (42 proc.), Instagram – 770 (31 proc.), LinkedIn – 

754 (12 proc.) vartotojai. 

Nuo 2017 m. pradžios RSV skyrius aktyviai pristatė LSU autonomijos siekius. Svetainėje sukurta 

skiltis „LSU autonomija“, išplatinta 13 pranešimų žiniasklaidai, žurnalistai pakviesti į 2 spaudos konferencijas, 

parengti vaizdo reportažai ir straipsniai su LSU socialiniais partneriais, absolventais, įvairių sporto organizacijų 

atstovais.  
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2017 m. RSV surengė 4 LSU garbės daktarų inauguracijos ceremonijas. Jų metu LSU garbės daktarais 

inauguruoti prof. Mati Pääsuke, prof. Hans Degens, prof. Henning Budde ir Coskun Yilmaz. 

Kaip ir kasmet, RSV rengia LSU diplomų įteikimo šventes. 2017 m. diplomai LSU absolventams įteikti 

vasario 3 d. ir birželio 22 d.  

2017 m. gruodžio mėnesį RSV pakvietė LSU bendruomenę į kalėdinę vakaronę Kauno kameriniame 

teatre. Bendruomenės nariai kviesti žiūrėti spektaklį, pasivaišinti ir pabūti drauge. Per šventę tradiciškai 

apdovanoti ilgamečiai LSU darbuotojai, geriausi dėstytojai, mokslininkai, administracijos darbuotojai, 

studentai ir sportininkai.  

RSV skyrius jau ne vienus metus bendradarbiauja su „Kauno kraujo centru“, VšĮ „Nacionaliniu kraujo 

centru“ ir Santariškių kraujo centru bei rengia kraujo donorystės akcijas Lietuvos sporto universitete. 

2017 m. LSU buvo surengtos 2 tokios akcijos, jose aktyviai dalyvavo Universiteto bendruomenė. 

RSV skyrius padėjo surengti 2017 m. kovo 29 d. LR Seime vykusį Sporto forumą, kuriame buvo 

diskutuojama apie Lietuvos sporto politikos įgyvendinimą, jos efektyvumo gerinimą ir visuomenės 

sveikatinimo iššūkius. Forumo dalyviai pakviesti dalyvauti atviroje diskusijoje, savo įžvalgomis dalijosi Seimo 

ir Vyriausybės nariai, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos 

sporto federacijų, asociacijų ir klubų vadovai bei įvairių sporto sričių atstovai. 

2017 m. lapkričio 16 d. RSV skyrius Universitete surengė socialinių partnerių forumą dėl universitetų 

tinklo optimizavimo Lietuvos sportui keliamos grėsmės. Renginyje dalyvavę įvairių sporto organizacijų, 

sporto šakų federacijų vadovai ir atstovai bei garsūs šalies sportininkai išreiškė susirūpinimą Švietimo ir 

mokslo ministerijos siūlymu reorganizuoti Lietuvos sporto universitetą jungimo būdu, jį prijungiant prie 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. 

RSV skyriaus iniciatyva Universitetas pristatomas įvairiuose sporto renginiuose, kurių metu dalijama 

LSU reklaminė medžiaga, pasakojama apie studijas, mokslinę veiklą, Trečiojo amžiaus universitetą ir kt.  

2017 m. vasario mėnesį RSV skyrius kartu su Sporto ir laisvalaikio centru pristatė LSU ir jame 

vykdomas sporto veiklas UAB „Ekspozicijų centro“ ir Lietuvos sporto universiteto organizuotoje „Sporto 

mugėje“. 

2017 m. birželio mėnesį RSV skyrius pristatė Universitetą „Žalgirio arenoje“ vykusioje „Citadelė 

Kauno maratonas“ sporto mugėje. 
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Biblioteka 

 

Biblioteka formuoja studijų ir mokslo kryptis atitinkančią leidinių kolekciją ir užtikrina prieigą prie 

naujausių pasaulinių informacijos išteklių Bibliotekoje, Universiteto tinkle ir per nutolusią interneto prieigą. 

Sukurtos ir nuolat tobulinamos mokymosi, savarankiško ir grupinio darbo bei bendravimo erdvės, kuriose 

Bibliotekos darbuotojos kompetentingai ir profesionaliai teikia pagalbą, konsultuoja, kaip rasti, įvertinti ir 

naudoti informacijos šaltinius. 

Bibliotekos veiklos tikslas – kurti kuo geresnes sąlygas Universiteto bendruomenės nariams naudotis 

įvairiais informaciniais ištekliais, diegti naujoves ir teikti kokybiškas informacines paslaugas.  

 

Bibliotekos veiklos dokumentai 

2017 m. buvo papildyti ir atnaujinti Bibliotekos nuostatai ir Naudojimosi LSU bibliotekos paslaugomis 

taisyklės. Atnaujintus dokumentus patvirtino Universiteto rektorius. 

 

Informacinių technologijų diegimas  

Bibliotekoje naudojamos elektroninės ALEPH sistemos katalogavimo, komplektavimo, cirkuliacijos, 

OPAC bei statistikos ir ataskaitų posistemės. 2017 m. Bibliotekos elektroniniame kataloge užregistruoti 253 

nauji Bibliotekos fondo leidiniai, katalogas papildytas 1 518 įrašų, įkelta 1 345 įrašų iš Lietuvos 

standartizacijos departamento standartų katalogo ir 3 211 atvirosios prieigos visateksčių elektroninių knygų 

įrašų (OAPEN, SpringerOpen, MRU ir kt.). Metų pabaigoje kataloge buvo 52 474 įrašai. Buvo tęsiami 

Universiteto personalo mokslinių publikacijų bazės sudarymo darbai. Metų pabaigoje šioje duomenų bazėje 

buvo 7 737 įrašai, per 2017 m. duomenų bazė papildyta 350 įrašų. Biblioteka toliau pildė LSU elektroninių 

tezių ir disertacijų duomenų bazę. Per metus įkelta 421 studentų baigiamasis darbas – magistro tezės, 

disertacijos bei jų santraukos. 2017 m. pabaigoje šioje duomenų bazėje buvo 2 506 įrašai.  

Nuo 2012 m. Biblioteka dalyvauja ESF lėšomis finansuojamo projekto „eLABA integralių paslaugų 

sukūrimas ir plėtra“ veikloje. 2017 m. Bibliotekoje toliau buvo įsisavinamos Lietuvos akademinės elektroninės 

bibliotekos posistemės eLABa PDB, eLABa ETD, LSU virtualioji biblioteka, eLABa statistikos ir duomenų bazių 

administravimo posistemės, naudota studentų rašto darbų sutapties patikros sistema ESAS. Nuo 2016 m. 

pildomas elektroninis retų leidinių katalogas, kuriame surašyti  1920–1949 m. Bibliotekos fondo leidiniai. 

Retų leidinių kataloge 2017 m. buvo 112 knygų, 1 disertacijos ir 2 periodinių leidinių įrašai, per ataskaitinius 

metus jis pasipildė 31 įrašu. Toliau buvo pildomas naujai gaunamų ir retrospektyvinių leidinių elektroninis 

katalogas.  

Siekiant užtikrinti patogesnę ir greitesnę informacinių šaltinių paiešką vieno langelio principu, LSU 
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virtualioje bibliotekoje buvo sujungta bibliotekos katalogas, mokslinių publikacijų bei elektroninių tezių ir 

disertacijų duomenų bazės, prenumeruojamos duomenų bazės ir kt. Bibliotekos ištekliai. Bibliotekos 

elektroninio katalogo pagrindiniame lange įdiegta tiesioginė nuoroda į Bibliotekos Facebook puslapį. 

Įrengtos 9 naujos kompiuterizuotos darbo vietos lankytojams, iš jų 8 – pirmame aukšte. Iš viso 

2017 m. Bibliotekoje buvo 36 kompiuterizuotos darbo vietos lankytojams.  

Bibliotekoje teikiamos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugos, skaityklų kompiuteriuose 

įdiegta SPSS programa (2017 m. buvo 20 SPSS programų). Naujai įrengtoje grupinio darbo skaitykloje 

seminarų ir mokymų metu buvo pradėtas naudoti mobilus plačiaekranis televizorius.  

2017 m. buvo pagerintos darbuotojų darbo sąlygos – įsigyti 3 nauji stacionarūs kompiuteriai, 

patobulinti dar trijų darbuotojų darbo kompiuteriai. 

Lankytojų ir darbuotojų saugumui užtikrinti Bibliotekoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. 

 

Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimas  

2017 m. Bibliotekoje buvo užregistruoti 1776 skaitytojai, iš jų 89 proc. – studentai. Bibliotekoje 

padaugėjo lankytojų, tačiau sumažėjo išduodamų spaudinių skaityklose ir į namus. Tokia tendencija stebima 

jau kelerius pastaruosius metus, nes skaitytojai vis dažniau naudoja Bibliotekos kuriamus ir prenumeruojamus 

visateksčius elektroninius išteklius. Registruoti Bibliotekos vartotojai nuotolinei prieigai prie šių išteklių 

naudojo RemoteApp programą arba duomenų bazių suteikiamus nuotolinės prieigos slaptažodžius. 

Daugiausia buvo skaitomi kūno kultūros ir sporto, medicinos ir visuomenės mokslų sričių leidiniai lietuvių ir 

anglų kalbomis. 48 lentelėje pateikiami 2013–2017 m. Bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai. 

 

48 lentelė. 2013–2017 m. Bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai  

 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Iš viso lankytojų: 34 356 35 370 28 975 33 315 33 996 

skaityklose 24 426 26 044 21 794 26 617 26 276 

abonementuose 9 930 9 326 7 181 6 698 7 720 

Iš viso išduota leidinių: 28 459 22 739 20 255 20 021 16 072 

knygų 20 757 15 344 13 458 12 882 11 475 

periodinių leidinių 6 203 5 562 5 210 5 514 3 115 

rankraščių 1 039 1 698 1 587 1 589 1 482 

 

Atsižvelgiant į lankytojų pageidavimus, toliau buvo tobulinamos Bibliotekos paslaugų erdvės. Rudens 

semestro pradžioje duris atvėrė naujai suremontuotos patalpos Bibliotekos pirmame aukšte: įrengta grupinio 

darbo skaitykla su 8 stacionariomis darbo vietomis (iš jų 4 – kompiuterizuotos) ir 8 darbo vietos (iš jų 4 – 

kompiuterizuotos) bendrajame abonemente. Grupinio darbo skaitykloje telpa iki 15 žmonių (įrengtos 7 

papildomos nestacionarios darbo vietos), sudarytos sąlygos informacinės medžiagos demonstravimui, čia vyksta 

Bibliotekos mokymai, Universiteto bendruomenės narių posėdžiai ir kiti renginiai. Skaityklą grupiniam darbui gali 

rezervuoti dėstytojai ir studentai. Padaugėjo darbo vietų lankytojams – 2017 m. pabaigoje jų buvo 99 (iš jų 36 – 

kompiuterizuotos). 
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Nuo 2016 m. rugsėjo pradžios iki 2017 m. birželio pabaigos Biblioteka aptarnavo savo lankytojus ir 

šeštadieniais. Periodikos ir interneto skaitykloje buvo teikiamos tokios paslaugos: konsultuojama informacijos 

paieškos Bibliotekos elektroniniame kataloge, prenumeruojamose duomenų bazėse, virtualioje 

bibliotekoje, nuotolinės prieigos, knygų užsakymo ir knygų skolinimo termino pratęsimo bei kitais 

klausimais, suteikiami nuotolinės prieigos slaptažodžiai, teikiamos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo 

paslaugos, platinami Universiteto leidiniai, priimamos grąžinamos knygos. Bibliotekos darbas šeštadieniais 

nepasiteisino (iš viso sulaukta 83 lankytojų), todėl nuo rudens semestro pradžios Biblioteka vėl dirbo 

penkias dienas per savaitę. Atsižvelgiant į lankytojų poreikius ir lankomumą, per metus Bibliotekoje buvo tik 

2 švaros dienos. 

 

Fondo komplektavimas  

Bibliotekos fondas buvo kaupiamas atsižvelgiant į LSU studijų programas. Bendruomenei buvo 

nuolat pranešama apie naujausias Lietuvos bei užsienio leidyklų Human Kinetics, Thieme, Routledge, 

Meyers & Meyers ir kt. išleistas knygas, Bibliotekos gautus leidinius.  

 

49 lentelė. 2013–2017 m. Bibliotekos fondo skirstinys  

 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Leidinių fondas (iš viso egz.) 122 356 105 985 106 697 106 888 101 899 

Leidinių fondas (pavadinimų skaičius) 42 338 40 960 41 266 41 169 41 398 

Per metus įsigyta leidinių (iš viso egz.) 2 161 1 176 712 800 801 

Įsigyta knygų (pavadinimų skaičius) 468 310 309 227 676 

Įsigyta periodinių leidinių  
(pavadinimų skaičius) 

45 34 24 22 20 

Nurašyta leidinių (iš viso egz.) 975 17 547 – 609 5790 

 

Bibliotekos prenumeruojami elektroniniai ištekliai  

Biblioteka tęsė dalyvavimą projekte „eMoDB.LT: elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas 

Lietuvai “, kurį vykdo Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Nuo 

2016 m. rugsėjo 20 d. pradėtas įgyvendinti šio projekto trečiasis etapas, kurio dėka Biblioteka savo 

vartotojams suteikė prieigą prie 17 mokslo duomenų bazių: EBSCO Publishing 8 duomenų bazių paketo, 

SportDiscus, Emerald Management eJournals Collection, SprigerLINK, Taylor and Francis, Nature, Oxford 

University Press Journals, SAGE Journals Online, eBooks Subject Collection (Science Direct), Science Direct 

Freedom Collection duomenų bazių. 2017 m. pradėtas prenumeruoti bibliografinės informacijos tvarkymo 

įrankis RefWorks.  

Biblioteka organizavo 18 mokslo duomenų bazių nemokamų bandymų. Testavimų metu vartotojai 

galėjo naudotis NAXOS (5 kolekcijos), Global Regulation, EBSCO (Academic Search Ultimate, Business Source 

Ultimate, Applied Science & Technology Ultimate, Humanities Source Ultimate, Sociology Source Ultimate, 

One Belt One Road Reference Source, Flipster), De Gruyter visateksčiais žurnalais bei vaizdo medžiaga, 
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testuoti anatomijos atlasą Visible Body Premium Package. Ypač didelio populiarumo sulaukė elektroninių 

knygų kolekcijų Taylor & Francis eBooks, EBSCO eBooks Academic Collection, Health Library (Wolters 

Kluwer) testavimas – buvo parsisiųsta peržiūrai daugiau nei 2 500 elektroninių knygų. 

2017 m. Biblioteka prenumeravo visateksčius elektroninius žurnalus: International Journal of Sports 

Medicine, Journal of Applied Physiology, Journal of Orthopaedic, Sports Physical Therapy, Journal of 

Strength & Conditioning Research ir Medicine & Science in Sports & Exercise. 

Registruotiems vartotojams Universiteto kompiuterių tinkle ir per nuotolinę prieigą buvo prieinamas 

86 541 elektroninis leidinys, iš jų – 25 419 visateksčių periodinių leidinių ir 4 357 visatekstės knygos. 

 

Bibliografinis ir informacinis darbas  

Biblioteka siekė sudaryti kuo geresnę prieigą prie Lietuvos ir užsienio šalių informacinių išteklių:  

• registravo dokumentus Bibliotekos elektroniniame kataloge, LSU personalo mokslo publikacijas 

ALEPH PDB ir eLABa PDB posistemėse, studijų baigiamuosius darbus – eLABa ETD posistemėje; 

• Bibliotekos interneto svetainėje ir intranete nuolat skelbė apie Bibliotekos teikiamas paslaugas, 

atsakė į skaitytojų klausimus, konsultavo (9 901 per metus); 

• parengė Bibliotekos interneto svetainės lietuvių ir anglų kalbomis pertvarkos projektą, pereinant į 

naujo dizaino Universiteto svetainę: pakeista svetainės struktūra, suglaudinta ir atnaujinta informacija;  

• Bibliotekos paskyroje socialiniame tinkle Facebook nuolat talpino informaciją apie organizuojamus 

renginius, nemokamus elektroninių išteklių bandymus, gaunamus leidinius ir kitas Bibliotekos naujienas.  

 

Informacinių kompetencijų ugdymas 

Sausio 16–20 d. Biblioteka vykdė mokymų savaitę dėstytojams, pristatė naujausius prenumeruojamus 

elektroninius išteklius, supažindino su mokslometrinių rodiklių paieška Scopus ir Clarivate Analytics duomenų 

bazėse, bibliografinės informacijos tvarkymo įrankiu RefWorks.  

Sausio ir gegužės mėn. Bibliotekoje vyko studentų baigiamųjų darbų įkėlimo į eLABa mokymai. 

Rudens semestro pradžioje pirmo kurso studentams buvo surengti 53 įvadiniai mokymai apie 

naudojimąsi Bibliotekos paslaugomis. Mokymuose dalyvavo 215 studentų. Biblioteka organizavo seminarus 

dėstytojams ir studentams: „Mokslometrijos rodiklių paieška Clarivate Analytics duomenų bazėse“, 

„Informacijos paieška LSU prenumeruojamose duomenų bazėse“, „Bibliografinės informacijos tvarkymo 

įrankis RefWorks“, „LSU virtuali biblioteka“, „Atvirosios prieigos informacijos ištekliai“, „Nuotolinės prieigos 

programa RemoteApp“, „De Gruyter duomenų bazių pristatymas“, „Taylor Francis eBooks duomenų bazės 

pristatymas“, „EBSCO eBooks testuojamų duomenų bazių pristatymas“. „Wolters Kluwer produktai: Visible 

Body Premium Package, Health Library“ ir kt. (74 mokymai, 185 dalyviai).  

Pavasario semestro metu Biblioteka Universiteto bendruomenę pakvietė į KTU vykusius 

„Elsevier“ leidyklos mokymus apie mokslo analitikos įrankį Scopus ir apie tai, kaip sėkmingai publikuoti 

mokslo straipsnį, tarptautinę konferenciją „OpenCon 2017 Lietuva: atvirieji mokslo duomenys ir atvirasis 

mokslas“ (KTU), pristatė VDU elektroninių knygų kolekciją internete, mokslo informacijos šaltinių 

paieškos įrankį CORE, organizavo seminarą apie naudojimąsi RefWorks įrankiu (lektorė Rimanta 

Kerbelienė (KTU)). 

 

Renginių organizavimas  

2017 m. Bibliotekos erdvėse buvo surengtos 2 personalinės meno kūrinių parodos: dailininko 

Romualdo Kuso tapybos darbų paroda „Tapybinė vizija“ ir Giedrės Balandytės-Kazokienės karpinių paroda 

„Iš gelmių su daina“, Kauno fotodraugijos nuotraukų paroda „Retro“, teminės knygų parodos: „2017-ieji – 

Sporto metai“, „Lietuvos krepšiniui – 95“, „Sporto vadyba ir laisvalaikis“, „Sveika mityba sportuojantiesiems“, 

„Žmogaus anatomija – rekomenduojami leidiniai studijoms“, „Šokis – kūno ir sielos menas“, „Studijoms 
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rekomenduojami leidiniai“ (2 parodos pagal studijų programas ekspertams), „Kas yra mokslas?“ ir kt. 

Bibliotekos darbuotojos parengė 5 teminius informacinius stendus: „Dešimt lyderystės principų“, „2017 m. 

prenumeruojami periodiniai leidiniai“, „Atvirukai iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos senųjų 

leidinių kolekcijos“, „Pažink save“, „2017-ieji – Ugninio gaidžio metai“, 14 naujų knygų ekspozicijų.  

Biblioteka suorganizavo 9 renginius, sulaukusius didelio Universiteto bendruomenės susidomėjimo: 

dokumentinės apybraižos „Žmogiškumo kelyje“ pristatymą-susitikimą su filmo kūrybine grupe: žurnaliste 

Monika Midveryte ir televizijos operatoriumi Kostu Kajėnu, susitikimą-diskusiją su monografijos 

„Humanistiškai orientuotas studentų fizinis ugdymas“ autoriumi P. Tamošausku, naujų Universiteto 

leidinių – ilgametės Universiteto darbuotojos prof. E. Grinienės memuarų knygos „Gyvenimo keliai ir 

klystkeliai“, vadovėlių „Kritinio mąstymo metodai“ (autorius T. Saulius) ir „Laisvalaikio pagrindai“ 

(sudarytojas R. Mikalauskas) – pristatymus-susitikimus su autoriais, kitose Lietuvos ir užsienio leidyklose 

išleistų monografijų „Sporto vadyba: nuo sportinės veiklos teorinės paradigmos iki savanoriškos veiklos“ 

(autoriai R. Mikalauskas, A. Šimkus, A. Brusokas) ir „Sustainable development: crisis or regulation?“ 

(sudarytojai M. Drašković, D. Štreimikienė) pristatymą-susitikimą su autoriais ir kt.  

Balandžio mėn. nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga Biblioteka organizavo renginį „Pakilk 

nuo knygų – sportuok su LSU biblioteka”, taip pat skirtą ir 2017-iesiems – Sporto metams paminėti. 

Renginio metu vyko paskaita apie šiaurietiškojo ėjimo naudą bei šiaurietiškojo ėjimo pamokėlė Ąžuolyne 

kartu su kolegėmis iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos ir Aleksandro Stulginskio universiteto.  

2017 m. Biblioteka organizavo 2 ekskursijas po biblioteką Kauno miesto moksleiviams, pristatė savo 

informacinius išteklius ir paslaugas LSU studijuojantiems užsienio bei LSU TAU studentams. 

 

      

      
 

Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

Bibliotekos darbuotojos kėlė savo profesinę kvalifikaciją, dalyvavo įvairiuose renginiuose: 

tarptautinėse konferencijose „Neatskleistos bibliotekininkų galios: kur jų ieškoti?“, „OpenCon 2017 Lietuva: 

atvirieji mokslo duomenys ir atvirasis mokslas“, tobulino žinias seminaruose „Mokslo analitikos įrankis 

Scopus. Kaip parašyti gerą straipsnį?“ („Elsevier“ leidyklos mokymai), „EBSCO Databases and Services“, 

„Mokslo kalba: terminai, stilius, bendrosios tendencijos“ (lektorius VU doc. dr. A. Smetona), vebinaruose 

„Optimise your medical publications and avoid „Predatory journals“, „Dr Eugene Garfieldʼs legacy to 

Science and metrics“, „SciValʼs Topic prominence in science“, „EBSCO eBooks“, duomenų bazės SAGE, 
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įrankio RefWorks mokymuose KTU bei internetiniuose MAIK mokymuose „Informacinės technologijos“, 

dalyvavo darbiniame-praktiniame susitikime su ExLibris atstovais Jane Burke ir Kristian Wallin bei 

bibliotekinės informacinės sistemos ALMA pristatyme „Getting ready for Alma and Primo implementation“, 

susitikimuose su OVID / Wolters Kluwer / LWW atstovais bei eLABa KISP grupės nariu L. Salelioniu, Kauno 

kolegijos bibliotekoje konsultavosi elektroninių leidinių talpyklos kūrimo klausimais. 

Bibliotekos vedėja dalyvavo Lietuvos mokslininkų sąjungos inicijuotoje konferencijoje „Lietuvos 

mokslo ir studijų sistemos pažangos kryptys“ LR Seime bei diskusijoje „Mokslo žurnalo recenzavimo kokybė – 

ar galima išmatuoti?“ (LMT, LMPA). 

Leidybos grupėje dirbančios redaktorės dalyvavo Kalbos ir kultūros instituto „Lingua Lituanica 

rengtuose praktiniuose lietuvių kalbos redagavimo kursuose, Ateities visuomenės instituto organizuotame 

seminare „Lietuvių kalbos linksniai: tradicinis ir naujas požiūris į vartosenos normą“, Valstybinės lietuvių 

kalbos komisijos rengtame seminare aukštųjų mokyklų redaktoriams, Lietuvių kalbos kultūros metams 

skirtoje konferencijoje, geriausių akademinių ledinių redaktorių pagerbimo renginyje.  

Bibliotekos darbuotojos tobulinosi Universitete surengtuose anglų kalbos kursuose (B2 lygis, 9 

darbuotojos), surengė 3 profesinės patirties perdavimo seminarus savo kolegėms. 

2017 m. darbuotojos lankėsi Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje organizuotuose seminaruose, 

ekskursijoje po bibliotekos retų leidinių saugyklas, renginyje „Kaimynų diena LNB“, kur dalijosi profesine 

patirtimi bei sustiprino ryšius tolesniam bendradarbiavimui. 

 

      
 

Dalyvavimas organizacijų veikloje 

Biblioteka aktyviai dalyvavo Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA), Lietuvos akademinės 

elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumo, Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA), 

Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA) veikloje: toliau vystė eLABa posistemes, dalyvavo visuotiniuose 

susirinkimuose, konferencijose bei seminaruose.  

Bibliotekos vedėja Asta Zarauskienė 2017 m. kovo mėn. vykusiame eLABa visuotiniame susirinkime 

išrinkta eLABa valdybos nare. 

 

Bibliotekos rėmėjai 

Bibliotekai knygų kolekcijas ir atskirus leidinius dovanojo kitos bibliotekos, organizacijos bei fiziniai 

asmenys. 2017 m. Bibliotekai padovanota knygų ir periodinių leidinių už 4 786 eurus. 

 

Bibliotekos apdovanojimai 

2017 m. Universiteto administracijos sprendimu Bibliotekos kolektyvas nominuotas „Metų 

administracija“, jam įteiktas padėkos raštas „Už itin gyvybingą veiklą“. Kalėdinėje Universiteto vakaronėje 

net 5 Bibliotekos darbuotojoms buvo įteikti apdovanojimai už nuopelnus Universitetui, pažymint darbo 

jubiliejus: E. Macijauskaitei, G. Malinauskienei ir J. Kelečienei – 30 darbo Universitete metų, G. Čebelienei – 

25, vedėjai A. Zarauskienei – 20.  
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Bibliotekos kolektyvas gavo Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro padėkos raštą už 

aktyvų dalyvavimą biuro organizuotame konkurse „Kauno miesto sveikiausias darbo kolektyvas 2017“. 

Bibliotekos darbuotojos stiprino savo sveikatą kassavaitinėse šiaurietiškojo ėjimo treniruotėse, mankštinosi 

su lauko treniruokliais Ąžuolyne bei Universiteto dziudo salėje, dalyvavo visuomenės sveikatos biuro 

testavimuose. Universiteto studentų Roko ir Rapolo Žeimių vedamas šiaurietiškojo ėjimo treniruotes 

darbuotojos lankė ištisus metus bei pakvietė kartu sportuoti dar 4 bibliotekų kolektyvus.  

 

Išvados 

Biblioteka toliau komplektavo naujausią ir aktualiausią mokslinę literatūrą, tapo populiari studentų 

savarankiško ir grupinio darbo, laisvalaikio leidimo vieta. Universiteto dėstytojus ir studentus domino 

Bibliotekos organizuojami renginiai bei seminarai. Darbuotojos aktyviai kėlė savo profesinę kvalifikaciją, 

dalyvavo sveikatinimo veiklose.  

Svarbu ir toliau gerinti prieigos prie elektroninių informacijos išteklių galimybes, plėsti atviros 

prieigos spausdintų vadovėlių ir kitos mokslinės literatūros fondą Bibliotekos lankytojams, pertvarkant 

abonemento patalpas, ieškoti šiuolaikiškų bendruomenės informacinių kompetencijų ugdymo būdų ir 

priemonių, nuolat kelti Bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją. 

 

 

Leidyba 

 

2017 m. Bibliotekos leidybos grupėje dirbo 2 kvalifikuotos redaktorės. Darbų aprėptis: Universiteto 

mokslo ir studijų leidinių rankraščių redagavimas, korektūrų skaitymas, korektūros klaidų taisymas 

kompiuteriu, leidinių maketų kompiuterinis rengimas ir kiti leidinių rengimo spaudai darbai. 

2017 m. Universitetas išleido 2 vadovėlius, 4 studijų knygas, 6 disertacijas ir jų santraukas, 

Rektoriaus ataskaitą, 6 konferencijų ir simpoziumų medžiagą, tapo LLAF leidžiamo leidinio bendraleidėjais. 

Buvo leidžiami trys periodiniai mokslo žurnalai: Baltic Journal of Sport and Health Sciences, Reabilitacijos 

mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija, elektroninis žurnalas Laisvalaikio tyrimai, 2 tęstiniai mokslo 

straipsnių rinkiniai. 

Gruodžio pabaigoje publikavimui buvo parengti ir patalpinti bandomojoje Universiteto elektroninių 

leidinių talpykloje 2 elektroniniai leidiniai: vadovėlis ir studijų knyga. Talpyklos testavimui sėkmingai pavykus, 

leidiniai bus publikuoti naujoje LSU e. talpykloje, veikiančioje atviro kodo programos DSpace pagrindu. 

Universitetas yra Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA), Lietuvos mokslinės periodikos 

asociacijos (LMPA) narys. LALA asociacijoje susibūrusios daugelis Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslo 

institucijų leidyklų, pritariančių asociacijos tikslui – kartu spręsti elektroninės leidybos profesionalaus 

rengimo, kaupimo ir platinimo, popierinės (tradicinės) knygų leidybos, reklamavimo ir platinimo problemas.  

2017 m. vasario mėn. Universitetas dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, vykusioje LITEXPO parodų 

rūmuose. LSU eksponavo 42 pavadinimų leidinius, stendas buvo gausiai lankomas, knygos paklausios ir 

perkamos.  
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Redaktorės nuolat konsultuoja Universiteto darbuotojus, kitų institucijų atstovus leidybos, redagavimo, 

maketavimo, kalbos kultūros klausimais.  
 

 

29 pav. 2013–2017 m. parengtų ir išleistų leidinių apimtis (sp. lankais) 

 

50 lentelė. Lėšos leidiniams spausdinti ir surinktos už leidinių platinimą 2013–2017 m. (eurais) 

Lėšų šaltinis 2013 m. 2014 m. 2015 m.  2016 m. 2017 m. 

LSU lėšos 3 576 5 130 10 378 16 215 13 614 

Autoriai ir rėmėjai (LTOK, KKSD ir kt.) Negauta Nėra duomenų 2 700 2 164 1 264 

Kiti šaltiniai, fondai (LMT, ESF ir kt.) 4 771 2 717 2 710 9 394 1 506 

Už išplatintus leidinius surinkta 6 040 5 489 1 203 1 775 5 537 

 

2017 m. leidiniams spausdinti išleista 13 614 Eur, iš rėmėjų, projektų gauta 2 770 Eur, LSU autorių 

leidinių išplatinta už 5 537 Eur.  

Pasirengta Universiteto studijų leidinius leisti elektroniniu būdu, du leidiniai patalpinti bandomojoje 

LSU e. talpykloje. 
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Išanalizavus 2017 m. LSU darbuotojų ir studentų apklausų apie Informacinių technologijų ir 

nuotolinių studijų centrą (toliau ITNSC) bei jo teikiamų paslaugų kokybę rezultatus paaiškėjo, kad, kaip ir 

2016 metais, respondentai daugumos sričių centro veiklą vertina teigiamai. 

Respondentų nuomone, ITNSC darbuotojai kompetentingai atlieka savo pareigas, įsigilina į kilusias 

problemas, jas sprendžia operatyviai, mandagiai ir aiškiai bendrauja su interesantais, yra lengvai pasiekiami 

telefonu, el. paštu, randami kabinete.  

Kaip ir ankstesniais metais, studentai į ITNSC kreipiasi kur kas rečiau nei darbuotojai. 85 proc. 

apklaustų studentų kreipiasi kartą per metus ir rečiau arba nesikreipia visiškai. 31,7 proc. apklaustų 

darbuotojų kreipiasi bent kartą per savaitę, 43,9 proc. – bent kartą per mėnesį, likusi dalis – bent kartą per 

metus. Darbuotojai dažniausiai į ITNSC kreipėsi norėdami gauti informacijos (informacinė sistema (is.lsu.lt),  

el. paštas (pastas.lsu.lt), e. mokymas (emokymas.lsu.lt), internetas, K diskas ir pan.), konsultacijų dėl 

dokumentų tvarkymo (87,7 proc.), registruodami gedimus (68,3 proc.), dėl kasečių pildymo (53,1 proc.). 

Studentai – kilus problemoms jungiantis prie el. išteklių (el. pašto, bevielio interneto, e. mokymo, 

informacinės sistemos) (63,6 proc.). 

Abi respondentų grupes „tenkina“ arba „visiškai tenkina“ daugumos skyriaus koordinuojamų sričių 

funkcionalumas ir administravimas: informacinė sistema (is.lsu.lt); e. mokymo sistema (emokymas.lsu.lt); 

LSU internetinė svetainė (www.lsu.lt); LSU pašto ir MS Office 365 programų paketas. Pastebėta, kad 

didžiosios dalies apklaustų studentų „nei tenkina, nei netenkina“ LSU interneto (wi-fi) bei SU mobilioji 

aplikacija. Didžioji dalis apklaustų dėstytojų visiškai nesinaudoja SU mobiliąja aplikacija. 

Detalesnius apklausos rezultatus galima rasti informacinėje sistemoje is.lsu.lt. 
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Lėšų, skirtų IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti, panaudojimas 

2017 m. IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti lėšų skirta šiek tiek mažiau nei pastaraisiais metais 

(30 pav.). 

 

 

30 pav. Lėšų, skirtų IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti 2006–2017 m., kaita 

 

Remiantis centro atlikta IT poreikio analize, 2017 metais prioritetinis tikslas buvo atnaujinti 

pasenusius kompiuterius – tam panaudota daugiausia, net 46 proc. skirtų lėšų (31 pav.). Buvo nupirkta 

naujų kompiuterinės technikos detalių, nešiojamųjų kompiuterių, projektorių, tinklo įrangos, TV technikos, 

daugiafunkcių spausdinimo aparatų. Likusios lėšos panaudotos programinei įrangai pirkti (8 proc.) (Tobii 

eyeX, interneto svetainės, programinė įranga), programinei įrangai nuomoti (21 proc.) (SPSS – duomenų 

apdorojimo, Microsoft Desktop Education, Microsoft SQL Server, Weeam backup, Adobe Premiere ir Adobe 

CC programinė įranga), vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui (13 proc.), duomenų saugyklos įsigijimui 

(10 proc.) ir dažų kasetėms pildyti (3 proc.). 

 
31 pav. Lėšų panaudojimo 2017 m. skirstinys 
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Kompiuterių tinklo plėtros darbai  

2017 m., plečiant ir atnaujinant kompiuterių tinklą, I, II, III rūmuose, bendrabutyje sumontuota 

papildomų bevielio ryšio stotelių. Įrengtos naujos kompiuterių tinklo prieigos vietos auditorijose ir 

kabinetuose, atnaujinti komutatoriai. 

Universiteto pastatuose ir lauko erdvėse įdiegtos papildomos 32 vaizdo stebėjimo kameros.  

 

Kompiuterizuotų darbo vietų ir auditorijų įrengimas 

Centro išsikeltas tikslas atnaujinti didžiąją dalį kompiuterių dėl lėšų trūkumo įgyvendintas iš dalies.  

2017 m. atnaujinta 5 darbuotojų kompiuteriai (sisteminiai blokai ir monitoriai), nupirkta 12 

nešiojamųjų ir 30 stacionarių kompiuterių, 5 projektoriai bei 4 televizoriai informacijos sklaidai atvirose 

erdvėse. 

2017 m. įrengta grupinio darbo skaitykla bibliotekoje, studijų centro kabinetas I rūmuose. Juose 

įrengtos internetinio tinklo vietos, pastatyti nauji kompiuteriai. 

Patikrinus turtą, nurašyta 15 senų ar sugedusių nebenaudojamų kompiuterių, 8 sugedę 

daugiafunkciai spausdinimo aparatai ir 14 sugedusių projektorių. 

2017 m. (lyginant su 2016 m.) kompiuterių padaugėjo 7,05 procento (32 pav.).  

 

 

32 pav. Kompiuterių skaičiaus kaita 2007–2017 m. 

 

2017 m. pabaigoje Universitete buvo 425 kompiuteriai, iš jų 38 proc. – iki 5 metų senumo, 

19 proc. – senesni nei 5 metų ir 43 proc. – senesni nei 10 metų, todėl 2018 m. numatoma atnaujinti dar 

bent dalį kompiuterių.  

 

Lietuvos sporto universiteto informacinės sistemos (LSU IS) funkcionalumo išplėtimas 

2017 m. informacinėje sistemoje sukurtos papildomos funkcijos, išplečiančios jos panaudojimo 

galimybes.  

Studentų ir Universiteto darbuotojų patogumui sukurta prašymų, įsakymų, modulių, studijų 

kokybės apklausų, užsieniečių priėmimo, instituto mokslinės įrangos rezervavimo, publikacijų būsenos, 

finansiškai skolingų studentų sistemos, patobulintos studentų baigiamųjų temų pateikimo, elektroninė 

magistrų stojimo, paraiškų pasirašymo, užduočių kūrimo sistemos. 
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LSUMA ‒ Lietuvos sporto universiteto mobiliosios aplikacijos tobulinimas 

Kokybiškai LSU teikiamos informacijos sklaidai užtikrinti 2014 m. buvo sukurta android platformai 

pritaikyta mobilioji programėlė-aplikacija (LSUMA). Lyginant su 2016 m., aktyvių aplikacijos vartotojų 

sumažėjo 8,4 proc. 2017 m. aplikacija redaguota, tobulinta, ištaisytos aptiktos klaidos. 

 

Office 365 for Education platformos studentams plėtojimas 

2017 m. rugpjūčio mėn. nuo Google Education elektroninio pašto platformos pereita į Office 365 for 

Education platformą. Privalumai:  

• studentai ir darbuotojai yra vienoje sistemoje, lengvesnė el. pašto adresų paieška, kalendoriaus 

įvykių kūrimas, bendravimas, paskaitų atvaizdavimas; 

• kiekvienam studentui skirta 50 GB pašto dėžutė ir 1 TB vietos OneDrive debesies saugykloje 

dokumentams, nuotraukoms ir vaizdo įrašams saugoti; 

• galimybė nemokamai į asmeninį kompiuterį įsidiegti 2016 MS Office programų paketą (Word, 

Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access); 

• per penkis 2017 metų mėnesius Office 365 for Education teikiamomis paslaugomis aktyviai 

pradėjo naudotis 70 proc. studentų. 

 

Programinė įranga darbuotojams ir studentams  

2017 metais pasirašyta sutartis su Microsoft, LSU studentams leidžiama savo kompiuteryje 

nemokamai įsidiegti Microsoft Office 2016 ProPlus bei Windows 10 Education programinės įrangos paketą. 

Suteikiama prieiga prie kitos programinės įrangos (IBM Bluemix, SPSS, Minitab ir kt.), kurią galima įsigyti už 

simbolinę studentišką kainą. 

LSU darbuotojai turi galimybę už nedidelę kainą įsigyti naujausius Microsoft produktus, tokius kaip 

Office 2016, Windows 10, Visio 2016. Produktai pasiekiami elektroninėje parduotuvėje adresu https://lsu-

lt.onthehub.com.  

Universiteto kompiuterių klasėse ir bibliotekoje įdiegtas SPSS programinės įrangos paketas. 

Pradėta diegti ir konfigūruoti DSpace skaitmeninė institucinė talpykla ir Open Journal Systems (OJS) 

periodinė mokslo žurnalų talpykla. 

 

Bevielio ryšio aprėpties didinimas 

Buvo tęsiami bevielio ryšio aprėpties didinimo darbai. 2017 m. nupirktos papildomos bevielio ryšio 

stotelės, Universiteto teritorijoje bevielio ryšio aprėptis, lyginant su 2016 m., padidėjo 7 proc. ir pasiekė 

91 proc. Bevielio ryšio aprėptį planuojama didinti ir kitais metais. 

 

Nuotolinių studijų plėtra 

Pastebimas nuolatinis nuotolinio mokymo naudojimo(si) veiklų augimas. 2017 m. (lyginant su 

2016 m.) turinio peržiūrų ir patalpintų skelbimų padaugėjo 11,16 proc., tačiau 3,78 proc. sumažėjo 

prisijungimų prie nuotolinio mokymo(si) sistemos. Iš gautų duomenų galima teigti, kad vartotojas 

prisijungia rečiau, bet sistemoje praleidžia daugiau laiko. 

Siekiant užtikrinti saugumą ir palankias nuotolinių studijų sistemos plėtros sąlygas, atliktas Moodle 

aplinkos atnaujinimas (versija 3.4.0). Organizuoti išsamūs nuotolinio mokymo(si) kursai dėstytojams. 

Parengtos instrukcijos, patalpinta mokomoji vaizdo medžiaga. 

Atrinkta 12 potencialių ir 12 atestuotų naujų modulių, pritaikytų dėstyti nuotoliniu būdu 2017‒

2018 m. rudens ir pavasario semestrų metu. 
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LSU projektinė veikla plėtojama įgyvendinant nacionalinio ir tarptautinio lygio projektus, orientuotus į 

mokslinius tyrimus, studijų procesų gerinimą bei akademinio personalo kvalifikacijos kėlimą. 2017 metais nacionaliniai 

projektai buvo įgyvendinami pagal Lietuvos mokslo tarybos (mokslininkų grupių projektai, „Sveikas senėjimas“, 

studentų moksliniai tyrimai ir praktika, parama mokslo renginiams, konkursinė doktorantūra, mokslinės išvykos ir kt.), 

Lietuvos verslo paramos agentūros (priemonė „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“), Švietimo ir mokslo 

ministerijos (jaunimo iniciatyvų konkursas ir kt.), Kūno kultūros ir sporto departamento koordinuojamas programas. 

Didžioji dalis tarptautinių projektų buvo įgyvendinama pagal programą Erasmus+. 2017 m. projektų suvestinė 

pateikiama 51 lentelėje.  

 

51 lentelė. Projektų įgyvendinimas 2017 m. 

Projekto pavadinimas  
(atsakingasis asmuo) 

Trukmė 

Projekto vertė, Eur 
(ataskaitiniais 

metais įsisavinta 
lėšų eurais arba 

vykdytos veiklos) 

Kofinan-
savimas, 

Eur 
Komentaras 

ES struktūriniai fondai 

Laisvalaikio ir darbo kokybinės indikacijos 
vertinimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0137 
(B. Švagždienė) 

2017–
2018 

2 024,40 
(2017 – 1 012,20)** 

– 
Projektas 
vykdomas 
(studentų tyrimai) 

Trumpalaikio kūno vėsinimo poveikis 
fiziologiniam stresui ir cholesterolio 
koncentracijai, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-
0048 (H. Paulauskas) 

2017–
2018 

2 839,05 
(2017 – 1 419,52)** 

– 
Projektas 
vykdomas 
(studentų tyrimai) 

Galvos vėsinimo poveikis nuovargiui, 
taikant tris skirtingas izometrinio krūvio 
strategijas išsėtine skleroze sergantiems 
asmenims, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0114 
(N. Eimantas) 

2017–
2018 

2 839,05 
(2017 – 946,35)** 

– 
Projektas 
vykdomas 
(studentų tyrimai) 

Vakare sukelto šiluminio streso poveikis 
rytiniam ir naktiniam-rytiniam neuro-
raumenų ir kognityvinės sistemos 
darbingumui bei streso hormonų kaitai, 
Nr. ESF2016/15 (M. Brazaitis) 

2014–
2017 

39 770,62 
(2017 – 11 667,84) 

– 

Projektas 
vykdomas. 
Papildoma vieta 
doktorantūros 
studijoms 

Greitosios ir ilgalaikės adaptacijos prie 
trumpalaikio šalčio streso poveikis 
jautrumui insulinui, imuninės sistemos ir 
streso atsakui bei motorinės ir pažintinės 
funkcijos kaitai, Nr. ESF2016/15 
(M. Brazaitis) 

2016–
2020 

34 169,60 
(2017 – 8 542,40) 

– 

Projektas 
vykdomas. 
Papildoma vieta 
doktorantūros 
studijoms 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Projekto pavadinimas  
(atsakingasis asmuo) 

Trukmė 

Projekto vertė, Eur 
(ataskaitiniais 

metais įsisavinta 
lėšų eurais arba 

vykdytos veiklos) 

Kofinan-
savimas, 

Eur 
Komentaras 

Veloergometrinio krūvio intensyvumo ir 
trukmės poveikis pagyvenusių vyrų 
griaučių raumenų, kognityvinės funkcijos ir 
sveikatos biologiniams rodikliams, 
Nr. ESF2016/15 (S. Kamandulis) 

2016–
2020 

34 169,60 
(2017 – 8 542,40) 

– 

Projektas 
vykdomas. 
Papildoma vieta 
doktorantūros 
studijoms 

Lietuvos mokslo taryba 

Rianodino receptorių kaitos poveikis jaunų 
ir pagyvenusių vyrų griaučių raumenų 
funkcijai ir sveikatos biologiniams 
rodikliams, Nr. SEN-08/2016 
(S. Kamandulis) 

2016–
2018 

134 045 
(2017 – 69 624,21) 

– 
Projektas 
vykdomas 

Parama mokslo renginiui „Fizinis 
aktyvumas ir pajėgumas vyresniame 
amžiuje – mokslo ir praktikos sąveika“, 
Nr. S-MOR-17-34 (V. J. Česnaitienė) 

2017 3 000 – Projektas baigtas 

Išmanieji ortopediniai įtvarai senyvo 
amžiaus žmonių aktyvumui skatinti,  
Nr. S-MIP-17-29 (M. Brazaitis) 

2017–
2019 

99 655 
(2017 – 6 928) 

– 

Projektas 
vykdomas. Projekto 
partneris – Kauno 
technologijos 
universitetas 

Mokslininko David Jones vizitas į Lietuvos 
sporto universitetą, Nr. LINO-PAR-35 
(S. Kamandulis) 

2017 240,06 – Projektas baigtas 

Pristatyti pranešimus mokslinėje 
konferencijoje, Nr. S-KEL-17-179 
(B. Miežienė) 

2017 691,59 – Projektas baigtas 

Atlikti mokslinius tyrimus užsienio mokslo  
ir studijų institucijoje, Nr. S-KEL-17-401 
(T. Venckūnas) 

2017 352,85 – Projektas baigtas 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje 
mokslinėje konferencijoje, Nr. S-KEL-17-
180 (L. Jesevičiūtė-Ufartienė) 

2017 1 708,63 – Projektas baigtas 

Dalyvauti tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje „Movement 2017. Brain. 
Body. Cognition“, Nr. S-KEL-17-149 
(A. Emeljanovas) 

2017 1 385,82 – Projektas baigtas 

Dalyvauti pasaulinėje mokslo, technologijų 
ir medicinos konferencijoje, Nr. S-KEL-17-
150 (B. Švagždienė) 

2017 1 774,68 – Projektas baigtas 

Dalyvauti pasaulinėje mokslo, technologijų 
ir medicinos konferencijoje, Nr. S-KEL-17-
151 (E. Jasinskas) 

2017 1 714,39 – Projektas baigtas 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje 
mokslinėje konferencijoje, Nr. S-KEL-17-
400 (I. Valantinė) 

2017 1 488,13 – Projektas baigtas 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje 
mokslinėje konferencijoje, Nr. S-KEL-17-
256 (K. Bradauskienė) 

2017 1 192,44 – Projektas baigtas 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje 
mokslinėje konferencijoje, Nr. S-KEL-17-
308 (A. Simanavičius) 

2017 1 036,25 – Projektas baigtas 

Dalyvauti stažuotėje, Nr. S-KEL-17-417 
(A. Kilikevičius) 

2017 2 034,01 – Projektas baigtas 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Projekto pavadinimas  
(atsakingasis asmuo) 

Trukmė 

Projekto vertė, Eur 
(ataskaitiniais 

metais įsisavinta 
lėšų eurais arba 

vykdytos veiklos) 

Kofinan-
savimas, 

Eur 
Komentaras 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje 
mokslinėje konferencijoje, Nr. S-KEL-17-
148 (D. Rėklaitienė) 

2017 1 192,29 – Projektas baigtas 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje 
mokslinėje konferencijoje, Nr. S-KEL-17-
399 (V. B. Fominienė) 

2017 1 216,08 – Projektas baigtas 

Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje 
konferencijoje, Nr. S-KEL-17-398 
(I. Staškevičiūtė-Butienė) 

2017 1 035 – Projektas baigtas 

Dalyvauti tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje „Movement 2017. Brain. 
Body. Cognition“, Nr. S-KEL-17-362 
(V. J. Česnaitienė) 

2017 1 163 – Projektas baigtas 

Lietuvos verslo paramos agentūra 

Mobilių sveikatos technologinių sistemų, 
skirtų asmeniui valdyti aerobinės ištvermės 
krūvį ir gauti e. konsultacijas, sukūrimas 
(HRVworkout), J05-LVPA-K-01-0076 
(A. Mačiukas) 

2017–
2019 

11 844* 
(2017 – 3 602,36) 

8 316 
(2017 – 

1 939,73) 

Projektas 
vykdomas.  
LSU partneris 

LR Švietimo ir mokslo ministerija 

Korupcijos apraiškos aukštajame moksle: 
akademinės bendruomenės ir šalies 
visuomenės vertinimas, Nr. S-345 
(B. Miežienė) 

2017 3 999,99 – Projektas baigtas 

Sporto metais sportuok kartu su LSU,  
Nr. S-352 (G. Mankutė) 

2017 2 999,94 – Projektas baigtas 

Dalės Malkovos ir Francisco Teixeira Pinto 
Dias vizitas dėstyti LSU, Nr. UD-2017-LT-
1516 (D. Vizbaraitė, B. Švagždienė) 

2017 4 408 1 889,20 Projektas baigtas 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas) 

Pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse 
varžybose, Nr. FS-132 (A. Čekanauskienė) 

2017 6 988,53 – Projektas baigtas 

Judėk kartu su LSU 2017, FS-146 
(G. Mankutė) 

2017 6 999,23 – Projektas baigtas 

Pasaulinė sporto vadybos praktinė 
mokslinė konferencija, Nr. FS-192 
(I. Valantinė) 

2017 3 000 – Projektas baigtas 

Sportininkų testavimo bei treniravimo 
įrangos ir sportinės aprangos įsigijimas, 
Nr. FS-296 (D. Rėklaitienė) 

2017 48 000 16 406,62 Projektas baigtas 

Europos Komisija 

AtLETyC – Athletes Learning 
Entrepreneurship – a New Type of Dual 
Career, Nr. 567232-EPP-1-2015-2-AT-SPO-
SCP (I. Valantinė) 

2016–
2018 

30 632* 
(2017 – 3 629,07) 

6 126,4 
Projektas 
vykdomas.  
LSU partneris 

How to Lead a Sport Club to a Successful 
Future / sportGO, Nr. 557990-EPP-1-201-1-
AT-SPO-SCP (I. Valantinė) 

2015–
2017 

23 469* 
(2017 – 2 268,16) 

5 867 
Projektas baigtas. 
LSU partneris 

Sport Empowers Disabled Youth (SEDY), 
Nr. 2014-3140/033-001 (J. Požėrienė, 
D. Rėklaitienė) 

2015–
2017 

11 619,78* 
(2017 – 4 047,80) 

2 904,94 
Projektas baigtas. 
LSU partneris 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Projekto pavadinimas  
(atsakingasis asmuo) 

Trukmė 

Projekto vertė, Eur 
(ataskaitiniais 

metais įsisavinta 
lėšų eurais arba 

vykdytos veiklos) 

Kofinan-
savimas, 

Eur 
Komentaras 

Enriched Sport Activities Program (ESA), 
Nr. 579661-EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP 
(S. Pajaujienė) 

2017–
2019 

28 076* 
(2017 – 3 200) 

7 020 
Projektas 
vykdomas. 
LSU partneris 

Internationalisation of the Sport Volunteers 
Movement SCULT.com, Nr. 579815-EPP-1-
2016-2-EE-SPO-SCP (A. Simanavičius) 

2017–
2018 

13 790* 
(2017 – 1 785,20) 

3 448 
Projektas 
vykdomas.  
LSU partneris 

Communities of Practice for Healthy 
Lifestyle (COP4HL), Nr. 2017-3038/001-001 
(A. Emeljanovas) 

2017–
2020 

20 087* 
(2017 – 0) 

4 017,4 
(2017 – 0) 

Projektas 
vykdomas.  
LSU partneris 

Pastaba. * – LSU skirta suma; 
** – 2017 m. prašoma kompensuoti suma. 

 
Pastabos 

2017 m. Universitete buvo įgyvendinami 49 projektai. Mokslo, stažuočių, konferencijų organizavimo ir 

tarptautinių projektų suvestinė pateikta 19, 20, 21, 23, 34 ir 35 lentelėse. 

2017 m. buvo pateiktos 89 paraiškos (iš projekto vykdytojo ir partnerio pusės) finansavimui gauti: 

• Lietuvos mokslo tarybai – 53, 

• Švietimo ir mokslo ministerijai – 6, 

• Kūno kultūros ir sporto departamentui prie LRV – 4, 

• Kauno miesto savivaldybei – 1, 

• Švietimo mainų paramos fondui – 7, 

• Europos Komisijai (Erasmus+, Nordplus, Horizontas 2020 ir kt.) – 16, 

• Baltijos ir Amerikos laisvės fondui – 1, 

• Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui – 1. 

 
Trumpas vieno projekto aprašas 

2017 metais Lietuvos sporto universitetas (toliau – LSU) įgyvendino Kūno kultūros ir sporto 

departamento finansuojamą projektą „Sportininkų testavimo bei treniravimo įrangos ir sportinės aprangos 

įsigijimas“, Nr. FS-296, kurio metu įsigijo sportininkų testavimo ir treniravimo įrangą. Dalis planuotos įsigyti 

testavimo įrangos (pedalai mynimo jėgai matuoti ir Catapult mobilūs prietaisai) bei sportinių priemonių 

(tinklinio įranga ir kamuoliai) buvo įsigyta projekte numatytu laiku ir pradėta naudoti pagal paskirtį. 

Sportinė įranga buvo naudojama per sporto pratybas ir varžybas, o testavimo įranga – sportininkų 

treniruotės proceso valdymui ir funkcinei būklei stebėti bei fizinio parengtumo rodiklių ir technikos veiksmų 

tobulinimo technologijoms nustatyti. Su testavimo įranga, kaip ir buvo numatyta, tyrimus vykdė LSU 

mokslininkai, doktorantai ir treneriai. Kita dalis įrangos (bėgtakis, išmanieji marškinėliai ir bokso maišas su 

elektronine įranga) buvo gauti projekto pabaigoje, todėl su jais numatyti testavimai nepradėti. Šia įranga 

bus naudojamasi 2018 metais pagal numatytą testavimų planą. 

Projekto nauda yra reikšminga LSU. Jo metu įsigyta įranga bus naudojama atliekant sportininkų 

tyrimus, kurie iki šiol nebuvo atliekami arba buvo atliekami ne šiuolaikiškomis priemonėmis. Projekto 

dalyviai (mokslininkai, doktorantai, studentai, tyrėjai) galės naudoti šią įrangą ir įgyti naujų kompetencijų 

tyrimams atlikti. Atlikus tyrimus su šiuolaikiška aparatūra, bus galima prognozuoti sportinius krūvius, 

sudaryti efektyvias treniruočių programas ir siekti aukštesnių sportinių rezultatų. Tyrimų rezultatus bus 

galima publikuoti pripažintuose tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Nauji tyrimų metodai bus įtraukti į 

trenerių rengimo programas. 
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LSU studentų sporto pasiekimai garsina ne tik šią aukštąją mokyklą, bet ir Kauno miestą bei Lietuvą. 

LSU studentai jau daug metų yra SELL (Suomija, Estija, Latvija, Lietuva) studentų žaidynių nugalėtojai. Šiose 

žaidynėse dalyvauja 1500 studentų iš 64 universitetų. Vasarą LSU merginų krepšinio komanda atstovavo 

mūsų Universitetui Europos universitetinio sporto žaidynėse (EUSA). Sportininkų delegacija dalyvavo 

Pasaulio studentų universiadoje, lengvosios atletikos studentai startavo Europos jaunimo iki 23 metų 

lengvosios atletikos čempionate, buriuotojai varžėsi pasaulio bei Europos čempionatuose. 

Lietuvos sporto universiteto studentas Andrius Gudžius Pasaulio lengvosios atletikos čempionate 

disko metimo rungtyje iškovojo aukso medalį. Studentas Lietuvai pasaulio čempiono vardą padovanojo po 

12 metų pertraukos – 2005-aisiais šį titulą buvo iškovojęs LSU absolventas Virgilijus Alekna. Čempionate 

startavusi studentė Liveta Jasiūnaitė ieties metimo rungtyje užėmė 31 vietą. 

Krepšininkės Grytė Markevičiūtė, Kamilė Berenytė, Gintarė Paulauskaitė ir Deimantė Žukaitė Splite 

(Kroatijoje) vykusiame EUSA Europos trijulių (3 x 3) krepšinio čempionate iškovojo vicečempionių laurus. 

Lietuvaitės tik po labai atkaklios ir įtemptos kovos finale 2 taškų skirtumu (14 : 16) nusileido Ukrainos 

studenčių komandai. 

Lietuvos lengvosios atletikos rinktinė vasarą savo jėgas išbandė Europos komandinio čempionato 

antrosios lygos varžybose Tel Avive. Izraelyje varžėsi dvylikos valstybių sportininkai: Lietuvos, Latvijos, 

Austrijos, Kroatijos, Kipro, Vengrijos, Islandijos, Moldovos, Slovėnijos, Serbijos, Slovakijos ir Izraelio. 

Rinktinės sudėtyje startavę LSU studentai pasiekė savo asmeninius rezultatus, Lietuvos sezono geriausius 

rezultatus bei įvykdė normatyvus: 

Andrius Gudžius pirmu metimu (65,21 m) tapo Izraelio stadionų rekordininku; 

Ramūnas Kleinauskas pateko į šuolių į tolį finalinį ketvertą ir su 7,49 m rezultatu buvo ketvirtas; 

Karolina Deliautaitė 100 m bėgimo rungtyje (11,78 sek.) užėmė aštuntą vietą, pasiekusi geriausią 

asmeninį rezultatą; 

400 m bėgimo rungtyje Rokas Pacevičius pagerino asmeninį rekordą (47,28 sek.) ir buvo šeštas; 

Liveta Jasiūnaitė numetė ietį 55,39 m ir užėmė penktą vietą, o Loreta Kančytė pagerino asmeninį 

3000 m bėgimo rekordą, pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą ir finišavo septinta (9:40.59). 5000 m 

rungtyje bėgikė finišavo septinta (17:03.21), pagerino asmeninį rekordą bei pasiekė geriausią Lietuvos 

sezono rezultatą. 

Rugpjūčio 19–30 d. Taipėjuje (Taivanas) vyko 29-oji vasaros universiada. Joje LSU sportininkė Santa 

Pakenytė iškovojo du medalius. Iš viso Lietuvos sportininkai iš žaidynių parsivežė 7 medalius (3 aukso, 

1 sidabro ir 3 bronzos). 

Lengvaatletis Rokas Pacevičius 400 m atrankos bėgime buvo penktas (48,27 sek.) ir į pusfinalį 

nepateko. Jis tarp 60 bėgikų liko trisdešimtas.  
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Benediktas Mickus 800 m pusfinalyje finišavo penktas (1:49.35) ir į finalą nepateko. Tarp visų 

pusfinalininkų klaipėdiečio rezultatas – keturioliktas. 

Puikiai finalą pradėjo ieties metikė Liveta Jasiūnaitė, tačiau paskutiniai trys bandymai nebuvo 

sėkmingi ir Lietuvos sporto universiteto studentė liko septinta (57,25 m). 

Skirmantas Šimoliūnas ieties metimo finale užėmė dešimtą vietą (74,27 m). 

Marius Šavelskis 20 km sportinio ėjimo rungtyje buvo diskvalifikuotas.  

Gimnastas Tomas Kuzminskas, laisvųjų pratimų rungtyje surinkęs 13,966 tšk., finale užėmė 8 vietą, 

o daugiakovės varžybų finale užėmė 17 vietą.  

Dziudo imtynininkas Andrej Klokov svorio kategorijoje iki 66 kg (37 dalyviai) vieną kovą laimėjo ir 

vieną pralaimėjo, tad iš tolesnių kovų pasitraukė.  

Dziudo atstovas Rokas Nenartavičius svorio kategorijoje iki 90 kg (35 dalyviai) abi kovas pralaimėjo 

ir iš kovos dėl medalių pasitraukė. 

LSU atstovas Kristupas Žemaitis su Lietuvos studentų krepšinio rinktine iškovojo aukso medalį.  

Lietuvos studenčių krepšinio rinktinė Taipėjuje vykusiose pasaulio studentų žaidynėse 

(universiadoje) liko dvylikta. Merginų krepšinio komandoje kovojo LSU studentės Šarūnė Melinauskaitė, 

Greta Tamašauskaitė, Dalia Belickaitė, Ieva Kazlauskaitė, Rasa Knyzaitė, Ieva Prėskienytė, Martyna Petrėnaitė. 

Rygoje (Latvija) vyko XXXIII SELL studentų žaidynės. Jose susirungė 1500 studentų iš 64 universitetų 

ir dešimties šalių. Per žaidynes vyko 15 skirtingų sporto šakų varžybos. 

Lengvosios atletikos aukso medalius iškovojo: Loreta Kančytė (1500 ir 3000 m bėgimas), Mantas 

Siautilas (100 m bėgimas), Rokas Pacevičius (200 ir 400 m bėgimas), Tomas Urbonavičius (trišuolis), 

Skirmantas Šimoliūnas (ieties metimas), Karolina Deliautaitė, Ugnė Jankauskaitė, Augustė Reglaitė, Silvija 

Baubonytė (4 x 100 m estafetinis bėgimas). 

Sidabro medalius iškovojo: Karolina Deliautaitė (100 m bėgimas), Simona Dobilaitė (ieties metimas), 

Benediktas Mickus (400 ir 800 m bėgimas), Algirdas Stuknys (110 m b/b). 

Bronzos medalius iškovojo: Edvinas Beresna (100 m bėgimas), Mindaugas Jurkša (rutulio stūmimas), 

Tomas Urbonavičius (šuolis į tolį), Domantas Barcys (110 m b/b), Karolis Čekanavičius (disko metimas). 

Kitos LSU studentų užimtos vietos: Ugnė Jankauskaitė (100 ir 200 m bėgimas) – dvi 4 vietos, 

Domantas Žalga (100 m bėgimas) – 4 vieta, Mindaugas Jurkša (disko metimas) – 4 vieta, Karolis 

Čekanavičius (rutulio stūmimas)  – 4 vieta, Algirdas Stuknys (110 m b/b) – 5 vieta, Augustė Reglaitė (100 m 

bėgimas) – 5 vieta, Ignė Grigaitytė 400 m bėgimas – 5 vieta ir 200 m bėgimas – 18 vieta, Daniel Golovacki 

400 m bėgimas – 7 vieta ir 200 m bėgimas – 11 vieta, Domantas Barcys (400 m bėgimas) – 10 vieta, Silvija 

Baubonytė (200 m bėgimas) – 14 vieta, Kristina Židonytė (šuolis į tolį) – 14 vieta, Ieva Dargytė (trišuolis) – 

neatliko įskaitinio šuolio. 

Dziudo sporto šakos aukso medalius iškovojo Gintarė Klišytė (70 kg svorio kategorija), Tautvydas 

Antanaitis (+100 kg svorio kategorija), Andrej Klokov (66 kg svorio kategorija). 

Sidabro medalius iškovojo Justina Valvonytė (57 kg svorio kategorija), Oksana Orlovaitė (70 kg 

svorio kategorija), Gabija Girdziūtė (70 kg svorio kategorija), Rokas Šimonis (100 kg svorio kategorija), 

Ramūnas Diburys (90 kg svorio kategorija). 

Bronzos medalį iškovojo Gajus Brazionis (73 kg svorio kategorija). 

Kitos LSU studentų užimtos vietos: Gintautė Marčiulionytė (52 kg svorio kategorija) – 4 vieta, Akvilė 

Marmukonytė (63 kg svorio kategorija) – 4 vieta, Martynas Lukoševičius (90 kg svorio kategorija) – 5 vieta, 

Tigran Galastian (81 kg svorio kategorija)  – 5 vieta, Gytis Kasparavičius (81 kg svorio kategorija) – 7 vieta. 

Orientavimosi sporto atstovė studentė Vilija Revaitė sprinto trasoje iškovojo aukso medalį, o ilgoje 

trasoje – sidabro. Milda Radzivonaitė (sprintas) iškovojo sidabro medalį. Marius Vymeris sprinto trasoje 

užėmė 8 vietą, ilgoje trasoje – 9. 

Plaukimo rungtyje aukso medalius iškovojo LSU studentai: Goda Overlingaitė (100 m plaukimas 
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krūtine bei 100 m kombinuotas plaukimas), Bengisu Avci, Goda Overlingaitė, Deividas Grigalionis, Jonas 

Zakarauskas (4 x 50 m estafetinis plaukimas laisvuoju stiliumi). 

Sidabro medalius iškovojo: Bengisu Avci (100 m plaukimas peteliške), Goda Overlingaitė, Bengisu 

Avci, Deividas Grigalionis, Eimantas Milius (4 x 50 m kombinuotas estafetinis plaukimas). 

Bronzos medalius iškovojo: Eimantas Milius (100 m plaukimas nugara), Deividas Grigalionis (50 m 

plaukimas laisvuoju stiliumi). 

Kitos LSU studentų užimtos vietos: Deividas Grigalionis (100 m plaukimas laisvuoju stiliumi) – 5 

vieta, Eimantas Milius (100 m plaukimas krūtine) – 4 vieta, Ruslanas Arkadjevas (100 m plaukimas krūtine) – 

5 vieta, Tadas Lėveris (50 m plaukimas laisvuoju stiliumi) – 9 vieta, Jonas Zakarauskas: 100 m plaukimas 

laisvuoju stiliumi – 10 vieta ir 50 m plaukimas laisvuoju stiliumi – 11 vieta, Tadas Lėveris (100 m plaukimas 

laisvuoju stiliumi) – 13 vieta. 

Jėgos trikovės atstovė Milda Brūverė (57 kg svorio kategorija) iškovojo aukso medalį, o absoliučioje 

svorio kategorijoje sportininkei atiteko sidabro medalis. 

Merginų krepšinio komanda iškovojo aukso medalius. Komandą sudarė: Laura Svarytė, Šarūnė 

Melinauskaitė, Greta Tamašauskaitė, Grytė Markevičiūtė, Kamilė Berenytė, Ieva Kazlauskaitė, Gintarė 

Paulauskaitė, Dovilė Saurazaitė, Evelina Brazdeikaitė. 

Vaikinų paplūdimio tinklinio komanda – Gilbertas Kerpė ir Bart de Bruijn – iškovojo ketvirtą vietą. 

Merginų tinklinio komanda SELL žaidynėse užėmė 4 vietą. Komandą sudarė: Agnė Furmanavičiūtė, 

Vytenė Vitkauskaitė, Tautvilė Grinkevičiūtė, Karolina Petkutė, Jurgita Petkutė, Laura Simanavičiūtė, Lina 

Miklovytė, Gerda Berštautaitė, Karolina Lapinskaitė. 

Lietuvos povandeninio plaukimo čempionato ir Baltijos povandeninio plaukimo šalių taurės 

varžybose (Elektrėnai) studentė Ieva Žurumskaitė iškovojo 3 vietą 100 m rungtyje, o startuodama 50 m 

rungtyje pasiekė geriausią asmeninį rezultatą. Pasaulio povandeninio plaukimo taurės etape Lenkijoje, 

plaukdama 50 m, Ieva buvo aštuoniolikta, 100 m – septyniolikta, o 200 m rungtyje iškovojo tryliktą vietą. Iš 

karto po Pasaulio taurės etapo Ieva startavo povandeninio plaukimo universiadoje, kuri taip pat vyko 

Lenkijoje. Plaukikė buvo trylikta, plaukdama 50 ir 100 m, o 200 m rungtyje iškovojo dešimtą vietą. 

Universiadoje Lietuvos rinktinės moterų komanda, į kurios sudėtį įėjo ir LSU studentė Ieva Žurumskaitė, 

startavo 4 x 50 m estafetėje ir, pagerinusi Lietuvos rekordą, užėmė 4 vietą. 

Rygos (Latvija) 50 m plaukimo baseine vykusiame Baltijos šalių plaukimo čempionate startavo LSU 

studentai Goda Overlingaitė, Ruslanas Arkadjevas, Martynas Lauruška, Eimantas Milius ir Deividas 

Grigalionis. Geriausiai varžybose sekėsi pirmakursei Godai Overlingaitei, kuri užėmė trečią vietą, plaukdama 

200 m krūtine, ketvirtą – plaukdama 100 m ir šeštą – plaukdama 50 m krūtine. Deividas Grigalionis buvo 

ketvirtas, plaukdamas 50 m laisvuoju stiliumi, penktas – plaukdamas 100 m laisvuoju stiliumi ir dešimtas – 

plaukdamas 200 m laisvuoju stiliumi. Eimanto Miliaus sąskaitoje – dvi septintos ir aštunta vieta. Ruslanas 

Arkadjevas buvo dešimtas, plaukdamas krūtine. Lietuvos komandoje šįkart nebuvo geriausių plaukikų –

olimpiečių, kurie treniruojasi toli nuo Lietuvos. Komandinėje įskaitoje Lietuvos plaukikams atiteko trečia 

vieta. 

LSU studentė Viktė Ažukaitė tarptautinėse fechtavimosi varžybose iškovojo ne vieną prizinę vietą. 

Lietuvos čempionatuose ji buvo nugalėtoja. 

LSU studentams buvo sėkmingi ir kiti tarptautiniai startai – iškovoti 21 aukso, 8 sidabro ir 6 bronzos 

medaliai. Lietuvos čempionatuose LSU sportininkai pelnė 63 aukso, 37 sidabro ir 47 bronzos medalius, 

Lietuvos studentų lygose ir čempionatuose užėmė 59 pirmas, 50 antrų ir 12 trečių vietų, Lietuvos taurės 

varžybose iškovojo 22 aukso, 13 sidabro ir 18 bronzos medalių. 
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52 lentelė. LSU studentų laimėjimai įvairiose varžybose 

Varžybos Vieta 

PASAULIO ČEMPIONATAI 

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas 1 v. 

Pasaulio buriavimo čempionatas 5–15 v., 8 v., 30–40 v. 

Pasaulio jaunimo dziudo čempionatas 9 v. 

Pasaulio baidarių ir kanojų čempionatas 13 v., 17 v. 

Pasaulio jaunimo baidarių ir kanojų čempionatas 12 v. 

Pasaulio orientavimosi sporto čempionatas 54 v. 

Pasaulio slidinėjimo čempionatas 91 v. 

EUROPOS ČEMPIONATAI 

Europos buriavimo čempionatas 3–10 v., 9 v., 25–35 v.,  

Europos jaunimo iki 23 m. lengvosios atletikos čempionatas 10 v., 11 v., 23 v. 

Europos dziudo čempionatas 9 v. 

Europos jaunimo dziudo čempionatas 3 x 9 v. 

Europos bokso čempionatas 2 x 3 v. 

Europos bokso čempionatas U-22 2 x 16 v. 

Europos baidarių ir kanojų čempionatas 12 v. 

Europos jaunimo baidarių ir kanojų čempionatas 6 v., 8 v. 

10th European Aerobic Gimnastics Championships-
Ancona/ITA2017 

16 v., 19 v. 

PASAULIO STUDENTŲ UNIVERSIADA 

Dziudo 2 v., 3 v.  

Krepšinis (LSU studentas rinktinės sudėtyje) 1 v. 

Lengvoji atletika 7 v., 10 v., 14 v., 30 v. 

Gimnastika 8 v., 17 v. 

Krepšinis (merginos) 12 v. 

EUROPOS STUDENTŲ 3 x 3 KREPŠINIO ČEMPIONATAS (merginos) 1 v. 

XXXIII SELL STUDENTŲ ŽAIDYNĖS 

Krepšinis (merginos) 1 v. 

Paplūdimio tinklinis (vaikinai) 4 v. 

Jėgos trikovė 1 v., 2 v. 

Lengvoji atletika 8 x 1 v., 5 x 2 v., 5 x 3 v., 4 x 4 v., 5 x 5 v., 7 v., 
10 v., 11 v., 2 x 14 v., 18 v. 

Dziudo 3 x 1 v., 5 x 2 v., 3 v., 2 x 4 v., 2 x 5 v., 7 v. 

Orientavimosi sportas 1 v., 2 x 2 v., 8 v., 9 v. 

Plaukimas 3 x 1 v., 2 x 2 v., 2 x 3 v., 4 v., 2 x 5 v., 9 v., 10 v., 
11 v., 13 v. 

Tinklinis (merginos) 4 v. 

LIETUVOS ČEMPIONATAI (miestų čempionatai) 

Lietuvos bokso čempionatas 3 x 1 v., 2 v., 2 x 3 v.  

Lietuvos buriavimo čempionatas 2 x 1 v. 

Lietuvos regbio čempionatas 2 v. 

Lietuvos 1-osios lygos rankinio čempionatas 2 v. 

Lietuvos dziudo čempionatas 4 x 1 v., 4 x 2 v., 5 x 3 v.  

Lietuvos dziudo jaunimo (21 ir 23 m.) pirmenybės 8 x 1 v., 5 x 2 v., 5 x 3 v. 

Lietuvos moterų futbolo A lyga 2 v. 

XX Lietuvos aerobinės gimnastikos čempionatas 4 x 1 v. 

Vilniaus miesto lengvosios atletikos čempionatas 1 v., 2 v., 3 v. 

Kauno miesto lengvosios atletikos čempionatas  
(uždarų patalpų) 

5 x 1 v., 7 x 2 v., 4 x 3 v., 4 v., 5 v., 2 x 7 v., 8 v., 
10 v. ,12 v. 

Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas (uždarų patalpų) 3 x 1 v., 2 x 2 v., 4 x 3 v., 5 x 4 v., 3 x 5 v., 2 x 7 v., 
8 v., 2 x 9 v., 19 v., 20 v., 2 x 26 v. 

Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas 4 x 1 v.,  2 v., 3 x 3 v., 2 x 4 v. 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Varžybos Vieta 

Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas  
(sprinto ir sprinto estafetės) 

2 v., 3 v., 4 v., 30 v. 

Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas (estafetės) 6 v., 7 v., 18 v., 4 v. 

Lietuvos fechtavimosi čempionatas U23 3 v.  

Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas  
(vidutinė, naktinė trasa) 

2 v., 4 v., 4 v., 15 v., 16 v. 

Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas (labai ilga trasa) 1 v., 2 v., 4 v. 

Lietuvos plaukimo čempionatas (žiema) 5 x 1 v., 4 x 2 v., 3 v., 3 x 4 v., 5 v., 7 v., 10 v., 
13 v., 16 v. 

Lietuvos povandeninio plaukimo čempionatas 4 v., 2 x 6 v., 3 v. 

Kauno miesto orientavimosi sporto čempionatas 5 v., 9 v.  

Lietuvos moterų tinklinio čempionatas 3 v. 

Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionatas 1 v., 2 v. 

Lietuvos žmonių su negalia plaukimo čempionatas 2 x 1 v. 

Kauno miesto dziudo čempionatas 11 x 1 v., 9 x 2 v., 14 x 3 v. 

Vilniaus orientavimosi sporto sprintų taurės pirmas etapas 2 v., 7 v. 

Alytaus orientavimosi sporto čempionatas 2 x 3 v. 

Lietuvos rankinio čempionatas (moterys) 2 v. 

Lietuvos povandeninio plaukimo taurė 2 x 3 v. 

Kauno tinklinio mėgėjų lyga (vyrai) 3 v. 

Lietuvos slidinėjimo čempionatas 2 v. 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 10 x 1 v. 

LIETUVOS STUDENTŲ LYGOS IR ČEMPIONATAI 

Lietuvos studentų orientavimosi sporto čempionatas 1 v., 2 v., 3 v., 6 v., 10 v., 13 v., 21 v., 22 v. 

Lietuvos studentų fechtavimosi čempionatas 1 v., 2 v., 9 v., 2 x 10 v., 11 v. 

Studentų salės futbolo lyga (Kauno zona) 1 v. 

Studentų futbolo lyga 5 v. 

Lietuvos studentų jėgos trikovės čempionatas 2 v. 

Lietuvos studentų aerobinės gimnastikos čempionatas 3 x 1 v. 

Lietuvos studentų graikų-romėnų imtynių čempionatas 2 x 1 v., 2 v., 2 x 3 v. 

Lietuvos studentų krepšinio lyga (moterys) 1 v. 

Lietuvos studentų krepšinio lyga (vyrai) 4 v. 

Studentų kulkinio šaudymo čempionatas 1 v., 2 v., 2 x 3 v. 

Lietuvos studentų lengvosios atletikos žiemos čempionatas 5 x 1 v., 10 x 2 v., 7 x 3 v., 3 x 4 v., 5 x 5 v., 6 v., 
7 v., 9 v., 2 x 10 v., 2 x 11 v., 2 x 16 v., 2 x 18 v., 
20 v., 22 v., 31 v., 33 v. 

Lietuvos studentų lengvosios atletikos vasaros čempionatas 10 x 1 v., 5 x 2 v., 7 x 3 v., 3 x 4 v., 2 x 5 v., 
2 x 6 v., 9 v., 11 v., 12 v. 

Lietuvos studentų kroso čempionatas 1 v., 2 x 3 v., 5 v., 7 v., 2 x 9 v., 3 x 10 v., 2 x 11 v., 
3 x 12 v., 13 v., 14 v., 15 v., 17 v., 19 v. 

Studentų atviros lengvosios atletikos žiemos pirmenybės 
Z. Šveikausko ir A. Stanislovaičio taurėms laimėti  

6 x 1 v., 5 x 2 v., 2 x 3 v., 4 v., 5 v., 2 x 7 v., 8 v., 
13 v., 14 v., 15 v., 18 v., 21 v., 27 v., 29 v., 46 v., 
57 v. 

Lietuvos studentų plaukimo varžybos 13 x 1 v., 10 x 2 v., 3 v., 2 x 4 v. 

Lietuvos studentų rankinio čempionatas 2 v. 

Studentų regbio-7 čempionatas 1 v. 

Lietuvos studentų sambo čempionatas 3 x 1 v., 3 x 2 v., 3 x 3 v., 2 x 4 v., 9 v., 2 x 10 v. 

Lietuvos studentų dziudo čempionatas 7 x 1 v., 6 x 2 v., 2 x 3 v., 5 v., 4 x 4 v., 3 x 6 v.  

Lietuvos studentų teniso čempionatas 2 x 1 v., 2 x 2 v., 5 v., 8 v. 

Studentų tinklinio lyga, paplūdimio tinklinis 4 v., 7 v., 2 x 10 v., 7 v. 

Studentų tinklinio lyga (vyrai) 3 v. 

Studentų tinklinio lyga (moterys) 3 v. 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Varžybos Vieta 

Lietuvos studenčių futbolo turnyras (salės futbolas) 3 v. 

Lietuvos studentų kulkinio šaudymo čempionatas 1 v., 2 v., 2 x 3 v. 

LSFL mažojo futbolo turnyras „Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminėti“ 

5 v. 

LIETUVOS TAURĖS VARŽYBOS 

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos  
(uždarų patalpų) 

2 x 1 v., 2 v., 2 x 3 v., 2 x 4 v., 5 v., 3 x 6 v., 
2 x 7 v., 8 v., 9 v., 2 x 10 v., 13 v., 14 v., 17 v., 
19 v., 22 v., 24 v., 28 v. 

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos 15 x 1 v., 6 x 2 v., 11 x 3 v., 6 x 4 v., 4 x 5 v., 
3 x 6 v., 3 x 7 v., 9 v., 10 v., 11 v. 

Vyrų rankinio turnyras „Kauno mero taurė 2017“  1 v. 

Lietuvos fechtavimosi taurė 1 v. 

Lietuvos orientavimosi sporto taurė 8 v. 

Lietuvos plaukimo federacijos taurė 2 x 2 v., 3 x 3 v., 2 x 4 v., 5 v. 

Lietuvos rankinio taurė (moterys) 1 v. 

Lietuvos rankinio supertaurė (moterys) 1 v. 

KARF rankinio čempionatas 3 v. 

Lietuvos jaunimo baidarių ir kanojų irklavimo taurė 3 x 2 v., 3 v. 

Lietuvos baidarių ir kanojų „D. ir Z. Survitų“ memorialas 1 v., 2 v. 

TARPTAUTINIAI STARTAI 

Pasaulio buriavimo taurės etapas 3–8 v., 7 v.,  

Baltijos šalių regbio čempionatas  2 v. 

Naftos šalių bokso čempionatas 5 v. 

Aerobinės gimnastikos 2017 metų taurės varžybos 2 x 1 v. 

Europos dziudo taurės etapas 3 v., 2 x 5 v., 4 x 7 v. 

Europos IŠŠŪKIO taurės etapas Pateko į aštuntuką 

Tarptautinis bokso turnyras „Gee Bee“ 2 v., 5 v. 

Tarptautinis bokso turnyras „Tammer“ 2 x 5 v. 

Tarptautinis bokso turnyras „Ryga Open“ 3 x 1 v., 2 v. 

Tarptautinis bokso turnyras „A. Šociko taurei laimėti“ 1 v., 2 v., 2 x 3 v., 5 v. 

Tarptautinis bokso turnyras „Ruska Tournament“ 1 v., 2 v., 3 v. 

Tarptautinis bokso turnyras „Dragosz tournament“ 5 v. 

Tarptautinis bokso turnyras „V. Karpačiausko taurei laimėti“ 2 x 1 v. 

Tarptautinės aerobinės gimnastikos „Kaliningrad Open  
Cup-2017“ varžybos 

4 x 1 v. 

Tarptautinės moksleivių ir studentų aerobinės gimnastikos taurė 
„Aerobic Open Cup, Kaunas-2017“  

4 x 1 v. 

Europos komandinis lengvosios atletikos čempionatas 1 v., 2 v., 4 v., 5 v., 6 v., 2 x 7 v., 8 v. 

Pasaulio orientavimosi sporto taurės etapas 38 v., 49 v. 

Baltijos šalių plaukimo čempionatas 3 v., 3 x 4 v., 5 v., 6 v., 2 x 7 v., 8 v., 10 v.  

Pasaulio povandeninio plaukimo universiada 4 v., 10 v., 2 x 13 v. 

Pasaulio povandeninio plaukimo taurės etapas 13 v., 17 v., 18 v. 

Tarptautinės slidinėjimo varžybos 7 v. 

Korėjos slidinėjimo čempionatas 9 v. 

II pasaulio taurės etapas riedslidėmis  2 x 10 v. 

Tarptautinės orientavimosi sporto „Kapa“ varžybos 6 v. 

Tarptautinės orientavimosi sporto „Vilnius Challenge“ varžybos 1 v. 

Baltijos šalių jaunimo orientavimosi sporto varžybos 7 v., 17 v. 

Baltijos šalių orientavimosi sporto čempionatas 6 v., 7 v., 10 v. 

Pasaulio orientavimosi sporto dienos varžybos 11 v. 

Tarptautinės daugiadienės orientavimosi sporto „Vilnius/Baltic 
MTBOC“ varžybos 

6 v. 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Varžybos Vieta 

Tarptautinės orientavimosi sporto „Klaipėda Challenge“ 
varžybos 

1 v. 

Baltarusijos fechtavimosi taurė 1 v. 

Šiaurės šalių fechtavimosi čempionatas 2 v., 10 v. 

Tarptautinis fechtavimosi turnyras „Gaja-Dvikova Cup“ 2 v. 

KITOS VARŽYBOS 

Orientavimosi varžybos miško trasa 2 x 2 v., 3 v. 

Pavasario orientavimosi sporto taurė Spring Cup WRE 7 v. 

Orientavimosi sporto varžybos pajūrio trasa 2 v. 

 

53 lentelė. 2017 studijų metų LSU užimtų komandinių vietų suvestinė tarp aukštųjų mokyklų 

Varžybos Vieta 

LENGVOJI ATLETIKA (žiema) 1 

LENGVOJI ATLETIKA (vasara) 1 

AEROBINĖ GIMNASTIKA 1 

KREPŠINIS (merginos) 1 

KROSAS (merginos) 1 

DZIUDO (vaikinai) 1 

DZIUDO (merginos) 1 

PLAUKIMAS 1 

SAMBO (merginos) 1 

REGBIS 1 

FECHTAVIMASIS 1 

TENISAS 1 

KULKINIS ŠAUDYMAS 2 

ORIENTAVIMOSI SPORTAS 2 

RANKINIS (vaikinai) 2 

GRAIKŲ-ROMĖNŲ IMTYNĖS 2 

KROSAS (vaikinai) 2 

TINKLINIS (merginos) 3 

TINKLINIS (vaikinai) 3 

KREPŠINIS (vaikinai I) 4 

SALĖS FUTBOLAS (vaikinai) 5 

SAMBO (vaikinai) 5 

JĖGOS TRIKOVĖ 6 

FUTBOLAS (vaikinai) 6 

 

54 lentelė. Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų 2017 m. SELL žaidynėse iškovoti medaliai  

Vieta Aukštoji mokykla 
Medaliai 

Aukso Sidabro Bronzos Iš viso 

I Lietuvos sporto universitetas 17 14 9 40 

II Vilniaus universitetas 5 6 5 16 

III Lietuvos edukologijos universitetas 5 5 1 11 

4 Klaipėdos universitetas 5 4 8 17 

5 Vytauto Didžiojo universitetas 5 3 2 10 

6 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 3 7 4 14 

7 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 3 3 1 7 

8 Mykolo Romerio universitetas 3 0 3 6 

9 Šiaulių universitetas 3 0 0 3 

10 Kauno technologijos universitetas 2 7 7 16 

11 Aleksandro Stulginskio universitetas 0 1 3 4 

 Iš viso 51 50 43 144 
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55 lentelė. LSU komandos iškovoti atskirų sporto šakų medaliai  

Aukštoji mokykla 
Medaliai 

Aukso Sidabro Bronzos 

Lengvoji atletika 8 5 5 

Dziudo 3 5 1 
Plaukimas 3 2 2 

Orientavimosi sportas 1 1 0 

Jėgos trikovė 1 1 0 

Krepšinis (merginos) 1 0 0 

 

Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centras siekia motyvuoti ir nukreipti jaunimą 

aktyviai, turiningai ir sveikai leisti laisvalaikį. 2017 m. Sporto ir laisvalaikio centro organizuojami renginiai 

sulaukė 1 825 dalyvių. 

 
56 lentelė. 2017 m. Sportas visiems renginiai  

Eil. 
nr. 

Data Renginiai 
Dalyvių 
skaičius 

Gauta parama 
Gautas 

finansavimas 
iš šalies, Eur 

  1. 2017 01 26 LSU svarsčių kėlimo turnyras 15   

  2. 2017 02 22 Stalo teniso turnyras „Stalamūšis“ 47   

  3. 2017 03 21 „SpringSpree“ krepšinio 3 x 3 turnyras 25   

  4. 2017 05 26–28 Festivalis Palangoje „Sportas visiems“ 49 LSSA finansavo transportą 1 000 

 Projektas „Judėk kartu su LSU 2017“ 

 
 

1 357 

Projektas finansuotas KKSD 
per Kūno kultūros ir sporto 

rėmimo fondo programą 
 

UAB V. Butkevičius  
ir kompanija 

 
 

6 999,23 
 
 

1 000,90 

  5. 2017 04 05 LSU studentų Pasaulinės sveikatos 
dienos tinklinio turnyras 

  6. 2017 05 22 Orientavimosi sporto varžybos  
„Bėk į karjerą“ 

  7. 2017 05 23 LSU pavasario plaukimo varžybos 

  8. 2017 05 23 LSU naktinis krepšinio 3 x 3 turnyras 
„NowWeMove“ 

  9. 2017 09 26 LSU atvirojo rudens kroso pirmenybės 

10. 2017 09 27 LSU masinis šokis „FlashMove“ 

11. 2017 09 29 „Aktyvus darželis“  

 Projektas „Sporto metais sportuok kartu su LSU“ 

278 Projektas finansuotas ŠMM 2 520* 
12. 2017 09 20 Tarptautinis studentų sporto festivalis 

13. 2017 10 18 LSU mišrių trijulių tinklinio turnyras 

14. 2017 11 08 LSU tinklinis su krepšinio kamuoliu 
15. 2017 11 18 Lietuvos studentų sporto festivalis 26   

16. 2017 12 13 LSU Kalėdinis krepšinio 3 x 3 turnyras 28   

 Iš viso 1 825  11 520,13 

Pastaba. * – viso projekto suma buvo 3 000 Eur. 

 
LSU Sporto ir laisvalaikio centras ne tik pats organizuoja sporto renginius, bet ir prisideda prie 

partnerių organizuojamų renginių. 2017 m. prisidėta prie S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro renginių 

„Ąžuolyno bėgimas. Pavasaris 2017“, „Ąžuolyno bėgimas. Ruduo 2017“, „Sporto iššūkis“, „Birštono 

pusmaratonis“ organizavimo. Prisidėta prie Ekspozicijų centro renginio „Sporto mugė 2017“ organizavimo. 

Taip pat LSU Sporto ir laisvalaikio centras prisidėjo prie didžiausio vaikų sporto renginio – Tarptautinių vaikų 

žaidynių organizavimo. 51-osios tarptautinės vaikų žaidynės buvo pripažintos metų sporto renginiu. Sporto 

ir laisvalaikio centro vyr. specialistė Goda Mankutė priklausė renginio organizaciniam komitetui, buvo 

savanorių koordinatorė. 

Sporto ir laisvalaikio centro pritrauktos lėšos: KKSD – 13 999,23 Eur, ŠMM – 3 000 Eur, LSSA – 

14 410 Eur, UAB V. Butkevičius ir kompanija – 1 000,90 Eur, LTOK – 3 570 Eur, ilgamečio rėmėjo verslininko 

G. Skobo parama siekė 1 740 Eur. 
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2017 METŲ AKIMIRKOS 

 

 

 



 

Kūno kultūra ir sportas 

100 

 

 

 

 

 

 



Studentų
veikla  



 
Studentų veikla 

102 

Ryšių su visuomene komitetas 

„Facebook“ išliko pagrindiniu bendravimo su studentais kanalu, kur buvo skelbiama aktualiausia 

informacija (apie įvairius renginius, studentams skirtas nuolaidas), dalijamasi studentų veiklos akimirkomis. 

Dalintasi Universiteto, Lietuvos studentų sąjungos bei kitų savivaldų teikiama informacija. Didesniam 

studentų ratui pasiekti informacija buvo skelbiama ir „Instagram“ paskyroje. Svarbiausia informacija 

studentus pasiekdavo per LSU informacinės sistemos elektroninį paštą.  

Renginiams organizuoti buvo kuriami scenarijai, kurių buvo laikomasi. Per renginius ryšių su 

visuomene komitetas būdavo atsakingas už dalyvių registraciją, todėl užtikrindavome, kad reikiama 

informacija renginių dalyvius pasiektų laiku. Kilus problemoms Universitete ar tiesiog prireikus sužinoti 

studentų nuomonę, buvo kurtos apklausos, kurių rezultatai vėliau būdavo sisteminami ir perduodami LSU 

SA prezidentei bei pristatomi per Senato posėdžius. Studentams sudominti buvo pasitelkiama vaizdinė 

medžiaga, tam tikslui buvo kuriami vaizdo įrašai. 2017 metų antrą pusmetį studentams nuolat buvo 

teikiama informacija dėl siekio Universitetui likti autonomišku bei informacija apie Universiteto 

konsolidacijos pliusus ir minusus. Studentai Universitete susitikinėjo su administracijos atstovais, viešino 

informaciją apie vadovybės veiksmus Universitete ir už jo ribų. 

 

Rinkodaros komitetas 

Ir toliau buvo bendradarbiaujama su pagrindiniais partneriais: UAB „Mantijų karalius“, „Fen 

papildai“, „Muscleshop“, „Bamboo box“, kaimo turizmo sodyba „Šaltupis“, „Funkcinių treniruočių studija“, 

kavine „Kregždutė“, aktyvių pramogų centru „KA-ringas“, „Elpama“, „Metallic gym“, „Energy food“, „Milano 

picerija“. Su partneriais buvo pasirašytos ilgalaikės sutartys dėl nuolaidų LSU studentams (nuo 10 iki 

30 proc.). Mūsų organizuotų renginių metu bendradarbiauta ir su kitais partneriais: „Vilko kartodromas“, 

„Laisvalaikio terapija“, „Redbull“, laisvalaikio centru „Undinė“, „Jazz house“, „AFP funkcinės treniruotės“, 

KASP, „Miegantys drambliai“, „Seatzac“, „Ecolines“, „Jogos studija“, „ArtWorks“, „DP 60“, „Mooza“, „Vicis“, 

„Teddybear.lt“, „Ugnies valdovai“, „Gytės grožio namai“, „Ąžuolynas“, „Stimo media“, „Zorro žirgai“, 

„Fighter shop“, „Galinta“. Ir toliau ieškoma partnerių, galinčių suteikti LSU studentams nuolaidų ar parūpinti 

prizų renginiams. 

 

Kultūros ir laisvalaikio komitetas 

2017 metai prasidėjo nuo naujų studentų integracijos – surengta trijų dienų stovykla Birštone, 

pirmakursių krikštynos, pažintinės naktinio Kauno gyvenimo ekskursijos, orientavimosi varžybos. Rudenį 

šventėme Universiteto gimtadienį. Šventės metu buvo galima laimėti įvairių prizų, dalyvauti žaidime, 

pasivaišinti tortu. Daug dėmesio skirta socialinėms akcijoms. Kartu su studentų rinkodaros komitetu 

surengta akcija, kurios metu visa LSU bendruomenė galėjo aukoti maisto gyvūnams, kuris buvo nugabentas 

į gyvūnų prieglaudą „Penkta koja“. Į studentų atstovybės veiklą įsijungus naujokams, surengta šventė „Šilta 
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ir skanu“, kurios metu Universitete visą dieną buvo dalijama arbata, vaišinama pyragu ir saldainiais. 

Pratęstas turnyras „E. sporto taurė”, kuris sulaukė dar didesnio LSU studentų dėmesio. LSU SA dirba 

stengdamasi sugalvoti vis naujų studentus dominančių veiklų ir būdų, kaip produktyviai bei įdomiai praleisti 

laisvalaikį. 

 

Socialinių ir akademinių reikalų komitetas 

Komitetas bendradarbiavo su Universiteto administracija studijų kokybės klausimais. Komiteto 

nariai dalyvavo susitikimuose su administracija dėl stipendijų skyrimo tvarkos, kuri buvo atnaujinta ir 

patvirtinta Senato posėdyje. Buvo paskirti keli komiteto nariai, kurie galėtų stebėti SPK veiklą. Komitetas 

vykdė studentų apklausas dėl neįgaliųjų infrastruktūros bei studijų kokybės Universitete. Apklausų 

rezultatai buvo pristatyti Universiteto administracijai (Senatui, rektoratui). Nuo lapkričio mėnesio komiteto 

nariai kiekvieną trečiadienį konsultuoja studentus stipendijų, paskolų, pašalpų gavimo ir kitais klausimais. 

Komitetas atstovavo LSU studentams Lietuvos studentų sąjungos (LSS) diskusijose. 

 

Tarptautinių ryšių komitetas 

2017 metais iš naujo buvo renkami Erasmus studentai mentoriai, kuriems buvo organizuoti 

mokymai. Bendradarbiauta su LSU Tarptautinių ryšių skyriumi – bendromis pastangomis buvo gauta lėšų 

renginiams. Surengtos kelionės iš užsienio atvykusiems studentams, supažindinusios su Lietuva ir jos 

kultūra. Bendradarbiauta rengiant orientacinę (pirmąją) savaitę Erasmus studentams, kurios metu studentai 

buvo supažindinti su Lietuvos sporto universitetu, mentoriais, Universiteto studentų veikla bei įžymiomis 

Kauno miesto vietomis. Kas pusmetį buvo organizuojamos tarptautinės vakarienės, protmūšiai, 

atsisveikinimo vakarai. Rengtos kraujo donorystės akcijos, pavasario semestro metu organizuotas paramos 

kačių prieglaudai renginys. Surengtos išvykos į Trakus, Anykščius ir Rumšiškes. LSU studentai dalyvavo 

įvairiuose projektuose, rengtuose įvairiose Kauno mokyklose. Pavasarį baigėsi projektas „Kupiškis 

initiative“, kurio metu komiteto nariai su Erasmus studentais 1–2 kartus per mėnesį keliaudavo į mokyklą 

Kupiškio rajone ir vedė užsiėmimus vaikams, siekdami pažadinti jų žingeidumą, ugdyti moralę ir skatinti 

motyvaciją. Rudeni prasidėjo projektas „Erasmus in schools“. Studentai atstovavo Universitetui 

organizacijoje „Erasmus Student Network“ (ESN). Komiteto nariai dalyvavo keturiose nacionalinėse 

platformose (šalies konferencijose), vienoje Centrinės Europos platformoje ir viename generaliniame viso 

ESN susibūrime (tarptautinėse konferencijose). Dalyvavo „Survival Kit vol. 6“ mokymuose. Komitetas 

savarankiškai organizavo ir sėkmingai surengė kas ketvirtį vykstančią Lietuvos Erasmus studentų tinklo 

konferenciją, į kurią buvo pakviesti atstovai iš 16 Lietuvos universitetų. 

 

Žmogiškųjų išteklių komitetas 

2017 metais surengtas naujokų integracinis mėnuo, kurio metu potencialūs studentų atstovybės 

nariai buvo supažindinti su organizacijos veikla. Surengti „Podio“ mokymai, per kuriuos nauji SA nariai 

išmoko naudotis organizacijos komunikacijos platforma. Vykdyta smeigtukų sistema: buvo vertinami 

naujokų atlikti darbai. Surengti kasmetiniai komandos formavimo mokymai, per kuriuos buvo mezgamas 

glaudesnis ryšys tarp naujų ir senų narių, supažindinama su Universiteto veikimo procesais. Tęsiama 

motyvacinė sistema „Šansas“, apdovanojanti geriausiai vidinių organizacijos taisyklių besilaikantį ir 

kokybiškiausiai savo metinį planą įvykdžiusį komitetą. Vykdyti visos SA ilgieji arba naktiniai susirinkimai, per 

kuriuos buvo ieškoma sprendimų opiausioms problemoms spręsti. Ištobulinta pliusų ir minusų – kritikos 

išsakymo – sistema, taikoma susirinkimų metu. Įvertinta koordinatorių, prezidentės ir viceprezidento veikla. 

Surinkta informacija, kiek narių turi būti komitetuose, kad komitetas dirbtų efektyviai. Įvesta 1 × 1 sistema, 

siekiant sužinoti, kas motyvuoja narius dalyvauti SA veikloje. Paminėtos įvairios šventės, gimtadieniai, 

kalėdiniu laikotarpiu vykdytas angelavimas. Surengtas filmų vakaras, viktorina apie SA narius. Įrengta 

visiems studentams prieinama informacijos lenta SA patalpose. Dalyvauta „GrazdŽIK“ mokymuose. Vyko 

neformali veikla – susitikimai už SA ribų (lankytasi kino teatre, kėglinėje ir pan.). Renginio „Akvariumas“ 

metu SA nariai savaitę gyveno atstovybės patalpose ir sprendė kilusias problemas.  





 
Išvados 

105 

2017 m. nepakankamai dėmesio buvo skirta Lietuvos sporto universiteto viešinimui, ypač 

pabrėžiant Universitete atliekamų mokslinių tyrimų turinį ir svarbą Lietuvos žmonėms. 

Laiku nebuvo parengta nauja LSU strategija – ją reikėtų skubiai baigti rengti, viešinti ir kryptingai 

įgyvendinti.  

Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama užsienio studentų pritraukimui bei studijų programų anglų 

kalba kokybės užtikrinimui.  

Didinti tarptautiškumą vykdant daugiau mokslinių projektų su užsienio partneriais ir pritraukiant 

tarptautinę patirtį turinčių dėstytojų dirbti LSU.  

Užsienio universitetų dėstytojų tarptautiškumo plėtra per Erasmus + dėstytojų ir studentų judumo 

programą bei projektus vykdoma pakankamai aktyviai. Sukurtas platus užsienio universitetų partnerių 

tinklas ne tik Europoje, bet ir kitose šalyse, tačiau reikėtų skatinti studentus aktyviau dalyvauti mainų 

programose, ypač išnaudojant praktikos užsienyje galimybes.  

Reikalingas aktyvesnis bendradarbiavimas su studentais, siekiant didinti jų pasitenkinimą 

studijomis. Kol kas nepasiteisino mentorystės programa, todėl reikėtų ją tobulinti.  

Trūksta eksperimentinės veiklos projektų su socialiniais partneriais, todėl uždirbama nepakankamai 

lėšų iš ūkio subjektų užsakymų.  

2017 m. siektinas tikslas buvo didinti KKPC veiklos pelningumą, suaktyvinti LSU Alumnų klubo 

veiklą, kad jis daugiau prisidėtų prie Universiteto plėtros. Šis tikslas nebuvo pasiektas, jis lieka aktualus ir 

2018 metais. 

Pakankamai didelis LSU mokslininkų Web of Science publikacijų skaičius. Ateities tikslas būtų gerinti 

publikacijų kokybę, atlikti kuo daugiau tyrimų bei publikuoti straipsnių iš Universiteto studijų programų 

mokslo krypčių, siekiant užtikrinti mokslu grįstas studijas tolygiai visose programose.  

Išsaugoti Lietuvos studentų sporto lyderio pozicijas, aktyviau įsitraukti į sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo plėtrą Lietuvoje, glaudžiau bendradarbiaujant su miesto ir šalies socialiniais partneriais.  
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