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PATVIRTINTA 

2018 m. kovo 30 d.  
LSU Tarybos posėdyje 

Protokolo Nr. 5  
 

 
TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017  M. 

 
  Remiantis LSU Tarybos darbo reglamento (patvirtinta 2017 m. rugsėjo 22 d. LSU Tarybos posėdyje, protokolo Nr. 
5) 18 punktu, Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per akademinius metus.  
  Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 10 Tarybos posėdžių, kuriuose buvo patvirtinta 2017 m. LSU pajamų ir išlaidų 
sąmata, patvirtintos pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų studijų kainos, patvirtintas 2016 m. finansinių ataskaitų 
rinkinys, patvirtinta LSU rektoriaus 2016 m. veiklos ataskaita,  LSU Tarybos 2016 m. veiklos ataskaita, pateiktas LR Seimui 
tvirtinti LSU statuto projektas,  išrinktas naujasis Tarybos pirmininkas, patvirtintas LSU Tarybos darbo reglamentas, 
nustatytas profesorių emeritų skaičius, susitikta su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, pritarta LSU Senato 
nuomonei dėl universitetų tinklo optimizavimo, nepritarta ŠMM siūlomam valstybinių universitetų tinklo optimizavimo 
įgyvendinimo priemonių planui, patikslinta 2017 m. LSU bendroji išlaidų sąmata, rektorius Aivaras Ratkevičius atleistas iš 
pareigų, laikinai eiti rektorės pareigas paskirta Diana Rėklaitienė.  

 

Svarstyti esminiai klausimai Priimti nutarimai 

2017-02-10 Nr. 1 

1. LSU 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos 
svarstymas ir tvirtinimas. 
2. LSU I pakopos studijų programų kainų 
svarstymas ir tvirtinimas. 
3. Diskusija dėl LSU struktūros pakeitimų. 
4. Diskusija dėl atsakymo į Ministro 
pirmininko raštą. 

1. 1. Tvirtinti LSU 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatą (2 priedas). 
1. 2. Įpareigoti vyr.ekonomistą Kęstutį Kaušilą pateikti Tarybai 
papildomą informaciją apie faktines 2015 ir 2016 m. pajamas bei 
išlaidas. 
2. Tvirtinti LSU I pakopos studijų kainas (3 priedas). 
3. – 
4. –  

2017-03-24 Nr. 2 

1. 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio 
svarstymas ir tvirtinimas.  
2. 2016 m. Rektoriaus veiklos ataskaitos 
svarstymas ir tvirtinimas.  
3. 2016 m. Tarybos veiklos ataskaitos 
svarstymas ir tvirtinimas.  
4. LSU statuto projekto svarstymas ir teikimas 
LR Seimui.  
5. LSU 2017 m. bendrosios išlaidų sąmatos 
tikslinimo svarstymas ir tvirtinimas.  
6. Rektoriaus darbo užmokesčio tvirtinimas. 

1. Bendru sutarimu tvirtinti 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį (2 
priedas). 
2. Balsų dauguma tvirtinti 2016 m. rektoriaus veiklos ataskaitą (4 
priedas). 
3. Bendru sutarimu tvirtinti 2016 m. Tarybos veiklos ataskaitą (5 
priedas). 
4. Teikti LR Seimui tvirtinti Lietuvos sporto universiteto statuto 
pakeitimus (8 priedas). 
5. Bendru sutarimu tvirtinti patikslintą 2017 m. bendrąją išlaidų sąmatą 
(9 priedas). 
6. Rektoriui skirti tarnybinį koeficientą 60. 

2017-06-15 Nr. 3 

1. LSU II pakopos studijų programų kainų 
svarstymas ir tvirtinimas. 
2. LSU III pakopos studijų kainų svarstymas ir 
tvirtinimas. 

1. Tvirtinti LSU II pakopos studijų kainas (10 priedas). 
2. Tvirtinti LSU III pakopos studijų kainas (11 priedas). 

2017-07-03 Nr. 4 

1. LSU Tarybos nario įsipareigojimo 
pasirašymas. 
2. LSU Tarybos pirmininko rinkimai. 
3. Kiti klausimai. 
3.1. LSU Tarybos veiklos reglamentas. 
3.2. LSU Senato nutarimas dėl Universiteto 
autonomijos. 

1. –  
2. LSU Tarybos pirmininku tvirtinti Arūną Kučiką (10 priedas – balsavimo 
biuleteniai). 
3.1. Įpareigoti Tarybos pirmininką atnaujinti Tarybos darbo veiklos 
reglamentą ir iki artimiausio posėdžio išsiųsti nariams 
pastaboms/pritarimui. 
3.2. 1. Pritarti Senato nutarimui dėl Universiteto autonomijos ir 
paskelbti viešai. 
3.2. 2. Įpareigoti Tarybos narį Kęstutį Kriščiūną iki rugsėjo 15 d. parengti 
Universiteto integracijos kriterijų planą, jį kartu aptariant su Senato 
pirmininku ir Rektoriumi. 
3.2.3. Įpareigoti Rektorių Aivarą Ratkevičių iki rugsėjo 15 d. parengti 
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elitinio sporto Universiteto kūrimo veiklos planą.  
3.2.4. Artimiausią Tarybos posėdį vykdyti rugpjūčio 28 d. 14 val. 

2017-09-22 Nr. 5 

1. LSU Tarybos darbo reglamento 
svarstymas ir tvirtinimas.  
2. Galimų universiteto raidos scenarijų 
analizės pristatymas.  
3. LSU strategijos matmenų pristatymas. 
4. LSU investicinio plano projekto 
pristatymas. 
5. Dėl LSU Emeritus profesorių skaičiaus. 
6. LSU įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų 
naudojimo tvarkos aprašo papildymo 
svarstymas ir tvirtinimas. 
7. Einamieji klausimai. 
7.1. Dėl Tarybos darbo. 
7.2. Dėl Tarybos narių kontaktų. 
7.3. Dėl Sporto įstatymo. 
7.4. Dėl LSU viešųjų ryšių. 

1. Bendru sutarimu tvirtinti LSU Tarybos darbo reglamentą, atsižvelgus į 
bendru sutarimu priimtus siūlymus (3 priedas). 
Siekiant įgyvendinti LR Seimo 2017 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. XIII–
533 „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano 
patvirtinimo“ ir 2017-09-06 d. Švietimo ir mokslo ministerijos rašto Nr. 
SR-3918 nuostatas, Lietuvos sporto universiteto Taryba (toliau – 
Taryba), bei vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymo 27 str. 2 d. 9 p. 
nuostatomis, teikti Senatui svarstyti ir siūlymams teikti nutarimo 
projektą: 
2.1. Įvertinus LR XVII Vyriausybės programą, kuria siekiama daug 
dėmesio skirti visuomenės švietimui apie aktyvų gyvenimo būdą, sveiką 
mityba ir sportą, bei norint išlaikyti valstybės turimą infrastruktūrą ir 
žmogiškuosius išteklius sporto mokslo ir studijų plėtrai Lietuvoje, 
Lietuvos sporto mokslą ir studijas koncentruoti dabartiniame Lietuvos 
sporto universitete, įsteigiant vieningą centrą – Lietuvos sporto 
akademiją, kaip specializuotą sporto mokslo ir studijų aukštąją 
universitetinę mokyklą. 
2.2. Taryba, suderinusi su Lietuvos sporto universiteto Senatu (toliau – 
Senatas), ragina LSU Rektoratą, Senatą ir visą bendruomenę rengti 
naują strateginį universiteto pertvarkos planą, kuris būtų orientuotas į 
Lietuvos Vyriausybės programos ir Lietuvos žmonių lūkesčių kokybišką 
įgyvendinimą, ir siūlo įtraukti naujas studijų bei tyrimų kryptis, kurti 
jungtines tyrimų ir studijų programas, aktyviai bendradarbiaujant su 
Europos, visos Lietuvos ir Kauno universitetais.  
2.3. Taryba ragina kurti jungtinę studijų programą su LSMU ir tuo 
pagrindu ieškoti aiškesnių ir efektyvesnių mokslinio ir materialinio 
potencialo konsolidavimo galimybių. 
2.4. Taryba, įvertinusi šiuo metu LR Konstitucijoje įtvirtintą ir turimą 
Lietuvos sporto universiteto akademinę savivaldą, gerbdama ilgametes 
universiteto mokslo ir studijų tradicijas bei pasiekimus, nemato 
Švietimo ir mokslo ministerijos ar LR Seimo pastangų keisti galiojantį 
aukštojo mokslo reglamentavimą, kuris neužtikrina dabar turimos 
akademinės savivaldos įtvirtinimo integruojantis universitetams. 
Neturint aiškaus teisinio reglamentavimo, derybos yra apsunkinamos 
galimo teisinio reglamentavimo nebuvimu, netobulumu ir galimomis 
spragomis. 
3.1. Įpareigoti rektorių Aivarą Ratkevičių artimiausiame Tarybos 
posėdyje pateikti pagrindinius naujos strategijos principus kartu su 
Senato nuomone. 
3.2. Tarybos posėdį vykdyti 2017 m. spalio 6 d. 15.00 val. 
4. – 
5. 1. Nustatyti profesorių emeritų skaičių 2017 m.  
5. 2. Profesoriams emeritams 2017 m. neskirti lėšų nustatyto dydžio 
išmokai mokėti. 
6. Tvirtinti LSU įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo tvarkos 
aprašą su papildymais ( 7 priedas). 
7.1. –  
7.2. Tarybos narių elektroninius paštus skelbti LSU tinklalapyje. 
7.3. –  
7.4. Įpareigoti rektorių Aivarą Ratkevičių artimiausiame posėdyje 
pristatyti Ryšių su visuomene skyriaus veiklą, viešųjų ryšių priemonių 
planą, turimas sutartis. 

2017-10-06 Nr. 6 

1. Senato nuomonės įvertinimas dėl 2017-
09-22 Tarybos nutarimo ir tvirtinimas. 
2. LSU Strategijos principai. 
3. Kiti klausimai. 
3.1. Dėl prieigos prie LSU Senato ir Tarybos 
protokolų. 

1.1. Š.m. spalio 9 d. organizuoti bendrą LSU Senato ir Tarybos posėdį bei 
priimti bendrą nutarimo projektą dėl universitetų tinklo optimizavimo, 
kuris bus teikiamas Švietimo ir mokslo ministerijai atsakant į 2017-06-09 
gautą raštą Nr. SR-3918. 
1.2. Š.m. spalio 9 d. vyksiančiame posėdyje bendrai nutarti artimiausio 
Tarybos posėdžio datą. 
1.3. Nedalyvausiantiems dalyvauti spalio 9 d. Tarybos posėdyje nariams 
bus sudaryta galimybė stebėti tiesioginę posėdžio transliaciją. 
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2. Įpareigoti rektorių Aivarą Ratkevičių iki spalio 13 d. pateikti Tarybos 
nariams LSU misiją, viziją ir pagrindines strategines veiklos kryptis 2018-
2022 m. 
3.1. Įpareigoti Informacinių technologijų ir nuotolinių studijų skyrių 
suteikti nuotolinę prieigą  prie R disko visiems LSU bendruomenės 
nariams. 

2017-10-09 Nr. 7 

1. Susitikimas su Švietimo ir mokslo 
ministerijos atstovais. 
2. Senato nuomonės dėl universitetų tinklo 
optimizavimo įvertinimas. 
3. Dėl bendradarbiavimo su Lietuvos 
sveikatos mokslų ir Vytauto Didžiojo 
universitetais. 

1. –  
2.1. Pritarti Senato nuomonei ir tvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijai 
teikiamą siūlymo projektą: 
 Siekdami įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 
29 d. nutarimo Nr. XIII–533 „Dėl valstybinių universitetų tinklo 
optimizavimo plano patvirtinimo“ ir 2017 m. rugsėjo 6 d. Švietimo ir 
mokslo ministerijos rašto Nr. SR-3918 nuostatas, Lietuvos sporto 
universiteto Taryba ir Senatas (toliau – LSU Taryba ir Senatas), 
vadovaudamiesi LR Mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 9 
punkto nuostatomis, nutaria: 
 1. Įvertinus Lietuvos Respublikos XVII Vyriausybės programą, kuria 
siekiama daug dėmesio skirti visuomenės švietimui apie aktyvų 
gyvenimo būdą, sveiką mitybą, fizinį aktyvumą ir sportą, ir norint turimą 
valstybės infrastruktūrą bei žmogiškuosius išteklius panaudoti sporto, 
fizinio ugdymo, fizinio aktyvumo, judesių ir rekreacijos mokslo bei 
studijų plėtrai Lietuvoje, atsižvelgiant į tarptautinių ekspertų 
rekomendacijas visą šalies sporto mokslą konsoliduoti Lietuvos sporto 
universitete (toliau – LSU), būtina šalies sporto, fizinio aktyvumo, 
judesių ir rekreacijos mokslą bei studijas sutelkti dabartiniame LSU, 
specializuotoje sporto mokslo ir studijų aukštojoje universitetinėje 
mokykloje. Jos misija – kūrybingai pasitelkiant pasaulio ir plėtojant 
Lietuvos aukščiausio tarptautinio lygio sporto ir judesių, fizinio 
aktyvumo ir mitybos, rekreacijos ir reabilitacijos mokslą, studijas bei 
taikant modernias technologijas skatinti darnų žmonių (nuo kūdikystės 
iki senatvės) fizinės, psichinės, emocinės ir socialinės gerovės ugdymą, 
padėti rengti aukščiausio lygio sportininkus olimpiečius ir parolimpiečius 
bei teikti politikams ir visoms suinteresuotoms institucijoms nuolatines 
rekomendacijas dėl Lietuvos socialinės ir ekonominės gerovės plėtros 
per sportą, fizinį aktyvumą, rekreaciją ir reabilitaciją. 
 2. LSU Taryba ir Senatas, išnagrinėję gerąją pasaulio ir Europos 
universitetų bendradarbiavimo patirtį, kviečia Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetą (toliau – LSMU) ir kitus Kauno universitetus asociaciniais ar 
kitais partnerystės ryšiais integruoti studijų ir tyrimų potencialą Lietuvos 
žmonių gyvenimo kokybei gerinti, išsaugant kiekvieno universiteto 
savivaldos autonomiją kaip tvirtą universitetų plėtros pažangos garantą. 
LSU Taryba ir Senatas mano, kad itin tikslinga su kitais Kauno bei 
užsienio universitetais kurti bendras studijų ir tyrimų programas, ir 
ragina aktyviai ieškoti realių bendradarbiavimo formų pirmiausia su 
LSMU ir Vytauto Didžiojo universitetu. LSU Taryba ir Senatas įsitikinę, 
kad iš esmės neišanalizavus galimų skubotų ar nesavalaikių universitetų 
jungimo padarinių gali būti išsklaidytas sporto mokslo potencialas, 
prarasta ilgalaikėmis tradicijomis ir šiuolaikiniu mokslu grįsta trenerių ir 
kitų sporto bei su juo susijusių specialistų rengimo sistema, sutrikdytas 
efektyvus bendradarbiavimas su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, 
Kūno kultūros ir sporto departamentu, sporto federacijomis bei kitomis 
sporto ir sveikatingumo sektoriaus institucijomis, neužtikrinta sporto ir 
sveikatingumo sektoriaus specialistų mokymosi visą gyvenimą 
strategija. 
 3. LSU Taryba ir Senatas kviečia Vyriausybę aktyviai prisidėti 
įgyvendinant LSU strategiją. Taryba ir Senatas, išnagrinėję bei 
susisteminę pasaulio sporto, fizinio aktyvumo, judesių, fizinio ugdymo, 
rekreacijos ir su jais susijusių mokslų pasiekimus, susipažinę su sporto, 
fizinio ugdymo, sveikatinimo ir rekreacijos sektorių rinkų iššūkiais bei jų 
kaitos tendencijomis pasaulyje ir Lietuvoje, prisiima atsakomybę sutelkti 
šiuos sektorius ir nedelsiant atlikti svarbiausius Lietuvos žmonėms 
darbus:  

 A. Sukurti, patikrinti ir įdiegti šiuolaikišką vaikų (nuo ikimokyklinio 
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amžiaus), darbingo ir senyvo amžiaus bei įvairių specialiųjų poreikių 
žmonių sveikos gyvensenos, grįstos fiziniu aktyvumu, aktyvia rekreacija 
bei streso mažinimo technologijomis, ugdymo sistemą, skatinančią 
darniai ugdyti fizinę, emocinę ir psichinę (protinę) sveikatą bei 
darbingumą. 

B. Iš esmės patobulinti, patikrinti ir įdiegti integruotą moksleivių 
fizinio ugdymo ir sporto sistemą, orientuotą į patrauklų šiuolaikinį 
judesių mokymą ir tobulinimą (ypač didelį dėmesį skirti fiziniam 
aktyvumui, kuris gerina ne tik vaikų sveikatą, bet ir psichologinę 
savijautą bei protinį darbingumą). 

C. Sukurti, patikrinti ir įdiegti integruotą olimpiečių rengimo sistemą, 
kurią įgyvendinti itin glaudžiai bendradarbiaujant su šalies sporto 
federacijomis, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. 

D. Sukurti, patikrinti ir įdiegti naujausiais judesių mokslo pasiekimais 
grįstas šiuolaikines kineziterapijos ir taikomosios fizinės veiklos 
technologijas (paradigmas): judesių dinaminio mokymo, funkcinių 
judesių, funkcinio stimuliavimo, reabilitacijos paradigmas. 

E. Parengti ir kartu su sporto šakų federacijomis aprobuoti ilgalaikio 
sportininkų rengimo sistemas. 

F.  Pasitelkiant informacines technologijas sudaryti sąlygas, kad apie 
300 tūkst. Lietuvos gyventojų išmoktų sveikos gyvensenos pagrindų. 

G. Suteikti geru mokslu grįstų šiuolaikinių kompetencijų dirbantiems 
treneriams, kineziterapeutams, kūno kultūros mokytojams, sporto 
vadybininkams ir sveikatinimo sporto treneriams (iš viso 500 specialistų 
per 5 metus). 

H. Pasiekti, kad pagal mokslinės veiklos rodiklius LSU būtų tarp 
dešimties geriausių Europos sporto mokslo ir studijų universitetų. 

I. Pasiekti, kad dauguma LSU studijų programų būtų tarp dešimties 
populiariausių studijų programų Lietuvoje. 

J. Išanalizavus kitų šalių patirtį ir mokslu grįstą praktiką inicijuoti bei 
aktyviai prisidėti rengiant su sveikatinimu ir sportu susijusius įstatymus, 
kitus norminius dokumentus šalies ir regiono lygiu. 

4. Šioms ambicingoms idėjoms įgyvendinti LSU iš esmės pertvarkys 
savo tyrimų ir studijų organizacinę struktūrą, įsteigs naujas studijų ir 
tyrimų kryptis, kurias ypač sutelks Lietuvos žmonių gyvenimo kokybei 
per sportą, fizinį aktyvumą, rekreaciją ir sveikatinimą gerinti; 
restruktūrizuos institucinį valdymą, įsteigdamas modernius mokslo ir 
studijų institutus / centrus; sukurs efektyvią Lietuvos žmonių kokybiškos 
gyvensenos (akcentuojant fizinės, psichinės ir emocinės sveikatos 
vienovę) mokymo ir nuolatinio konsultavimo sistemą. 

5. LSU Taryba ir Senatas, remdamiesi Europos ir LSU mokslininkų bei 
ekonomistų skaičiavimais, neabejoja, kad ambicingos LSU strategijos 
įgyvendinimas bus viena iš geriausių LR Vyriausybės investicijų į šalies 
žmonių socialinę ir ekonominę gerovę. 
2.2. Bendrą LSU Senato ir Tarybos nutarimą viešai išplatinti 2017 m. 
spalio 10 d. 
3. Įpareigoti rektorių Aivarą Ratkevičių informuoti LSMU rektorių 
Remigijų Žaliūną, kad LSU sutinka bendradarbiauti, tačiau derybas tęs 
tarpininkaujant ŠMM darbo grupės nariui Dainiui Pupkevičiui. 

2017-10-20 Nr. 8 

1. LSU 2018-2022 m. Strategijos gairių 
svarstymas. 
2.  Senato sudarytos derybinės grupės 
papildymas naujais nariais.  

1. Pritarti LSU 2018-2022 m. Strategijos gairių projektui (1 priedas). 
2. Siūlyti Senatui papildyti 2017-05-18 nutarimą dėl darbo grupės 
informacijos pasidalijimui, skatinant glaudesnį Kauno universitetų 
bendradarbiavimą, įtraukiant prof. habil.dr. Albertą Skurvydą ir doc. dr. 
Jūratę Stanislovaitienę. 

2017-11-17 Nr. 9 

1. ŠMM rašto "Dėl valstybinių universitetų 
tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo 
priemonių" (2017-11-07, SR-4762) 
svarstymas. 
2. Kiti klausimai. 
2.1. LSU 2018-2022 m. strategija.  
2.2. Derybinės grupės veikla. 

1. Nepritarti ŠMM siūlomam valstybinių universitetų tinklo 
optimizavimo įgyvendinimo priemonių planui. 
2.1.  Įpareigoti rektorių Aivarą Ratkevičių iki gruodžio 1 d. (imtinai) 
pateikti Tarybai svarstymui LSU  2018-2022 m. strategiją. 
2.2. Įpareigoti rektorių Aivarą Ratkevičių lapkričio 21 d. pateikti 
derybinės grupės, sudarytos informacijos pasidalijimui, skatinant 
glaudesnį Kauno universitetų bendradarbiavimą, tolimesnį veiksmų 
planą. 
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2017-12-13 Nr. 10 

2017 m. LSU bendrosios išlaidų sąmatos 
tikslinimo svarstymas ir tvirtinimas. 
2. Derybinės grupės, sudarytos informacijos 
pasidalijimui, skatinant glaudesnį Kauno 
universitetų bendradarbiavimą, tolimesnio 
veiksmų plano svarstymas. 
3. 2018-2022 m. LSU Strategijos svarstymas ir 
tvirtinimas. 
4. Rektoriaus teikimo dėl LSU ir LSMU 
integracijos galimybių svarstymas. 
Papildyta: 
5. Nepasitikėjimo rektoriumi ir netinkamo 
pareigų vykdymo svarstymas.  
6. Balsavimo procedūros dėl rektoriaus 
atleidimo iš užimamų pareigų svarstymas. 
7. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas. 
8. Balsavimo dėl rektoriaus atleidimo iš 
užimamų pareigų rezultatų paskelbimas ir 
tvirtinimas. 
Papildyta: 
9. Rektoriaus Aivaro Ratkevičiaus prašymo 
svarstymas. 
10. Laikinojo rektoriaus skyrimas. 
11. Laikinojo rektoriaus darbo užmokesčio 
tvirtinimas. 

1. Bendru sutarimu tvirtinti 2017 m. LSU bendrosios išlaidų sąmatos 
tikslinimą (3 priedas). 
2. Tvirtinti, kad rektorius Aivaras Ratkevičius neįvykdė Tarybos 
įpareigojimo pateikti derybinės grupės, sudarytos informacijos 
pasidalijimui, skatinant glaudesnį Kauno universitetų bendradarbiavimą, 
tolimesnį veiksmų planą. 
3.1. Tvirtinti, kad rektorius Aivaras Ratkevičius neįvykdė Tarybos (2017-
11-17 posėdžio protokolo Nr. 9) įpareigojimo iki 2017 m. gruodžio 1 d. 
pateikti 2018-2022 m. LSU Strategiją. 
3.2. Siūlymus dėl 2018-2022 m. LSU Strategijos tolesnės rengimo eigos 
aptarti prie Kitų klausimų. 
4.1. Nepritarti siūlomai Universitetų tinklo optimizavimo plano 
priemonei – reorganizuoti LSU prijungiant prie LSMU  ir siūlyti LSU 
konsoliduoti sporto mokslą ir studijas. 
4.2. Iki gruodžio 15 d. parengti ir pateikti atsakymą į ŠMM raštą (2017-
12-06 Nr. SR-5255) dėl pasirengimo įgyvendinti Universitetų tinklo 
optimizavimo plano priemones.  
4.3. Iki gruodžio 20 d. parengti ir pateikti 2017-2020 m. veiksmų plano 
projektą remiantis ŠMM rašte (2017-12-06 Nr. SR-5255) išdėstytomis 
nuostatomis. 
5. Vykdyti balsavimą dėl rektoriaus Aivaro Ratkevičiaus atleidimo iš 
užimamų pareigų. 
6. 1. Vykdyti slaptą balsavimą dėl rektoriaus atleidimo iš užimamų 
pareigų.  
6.2. Vienbalsiai tvirtinti balsavimo biuletenį (9 priedas). 
7.1. Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš Tarybos narių -  Akvilės 
Katkovaitės ir Sigito Kamandulio bei sekretorės Irenos Valantinės.  
7.2. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku skirti Sigitą Kamandulį. 
8. 1. Tvirtinti balsavimo rezultatus dėl rektoriaus atleidimo iš užimamų 
pareigų. 
8. 2. Atleisti rektorių Aivarą Ratkevičių iš užimamų pareigų. 
9. Tenkinti rektoriaus Aivaro Ratkevičiaus prašymą atleisti iš užimamų 
Lietuvos sporto universiteto rektoriaus pareigų pačiam prašant nuo 
2017-12-13 (19 priedas). 
10. 1. Dianą Rėklaitienę  nuo 2017-12-14 8.00 val. skirti laikinai eiti 
rektorės pareigas. 
10. 2. Įpareigoti Dianą Rėklaitienę nuo 2017-12-14 laikinai stabdyti 
Tarybos narės pareigas. 
11. Laikinajai rektorei Dianai Rėklaitienei skirti tarnybinį koeficientą 60. 

 
  Tarybos pirmininkas     Arūnas Kučikas 
 
 
 

 

 

 

 

  


