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Įvadas 
 

Vienintelis Lietuvoje specializuotas universitetas, rengiantis sporto mokslo specialistus – 

Lietuvos sporto universitetas (LSU) – savo veiklą vykdo jau daugiau kaip 80 metų. Per šiuos metus 

Universitetas parengė apie 17 000 aukščiausiosios kvalifikacijos trenerių, reabilitacijos, fizinio ugdymo, 

rekreacijos ir kt. specialistų, tarp kurių yra daug žymių mokslininkų, pasaulyje garsių trenerių, 

visuomenės veikėjų, olimpinių žaidynių nugalėtojų, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkų. 

Gilias tradicijas turinčio Universiteto sėkmingą sporto mokslo ir studijų patirties derinimą su 

šiuolaikinėmis Europos ir pasaulio sporto mokslo ir studijų inovacijomis puikiai įvertino tarptautiniai 

ekspertai. Tai leidžia Universitetui toliau sėkmingai plėtoti sporto mokslo ir studijų veiklas, skatinti 

sporto mokslo ir studijų pažangą, aktyvų dialogą su Lietuvos ir užsienio sporto bei studijų institucijomis, 

būti Lietuvos sporto ir sveikatinimo idėjų sklaidos lyderiu. 

Aktyvus, šiuolaikiškas, atviras naujovėms Lietuvos sporto universitetas yra pasirengęs naujiems 

sporto mokslo ir studijų tobulinimo iššūkiams ir kviečia prisijungti prie savo vykdomos veiklos visus, 

norinčius prisidėti prie Universiteto misijos įgyvendinimo. 
 

 

Universiteto vizija, misija ir vertybės 
 

Vizija  

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

Europoje. 

Misija 

Skatinti visuomenės darnią 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. 

 

Rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas 



Valdymo 
tobulinimas
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Struktūra 
 

 

 

1 pav. Lietuvos sporto universiteto struktūra 
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Strateginis valdymas ir kokybės užtikrinimas  
 

Strateginio valdymo skyrius 2015 metais (kaip ir 2014 m.) stebėjo ir analizavo LSU 2012–2017 m. 

integruotos veiklos plėtros strategiją (IVPS), gautus rezultatus viešino internetinėje erdvėje (žr. 

http://www.lsu.lt/apie-lsu/ataskaitos). 2014–2015 m. LSU IVPS (2012–2017 m.) įgyvendinimo dinamika 

pagal strategines kryptis pateikta 2 paveiksle. 

 

 

 

2 pav. Lietuvos sporto universiteto integruotos veiklos plėtros strategijos strateginių krypčių  

įgyvendinimo dinamika 2014–2015 m. 

 

LSU IVPS vykdo sėkmingai – visų keturių LSU IVPS plano strateginių krypčių 2014–2015 m. tikslai 

ir uždaviniai įgyvendinti beveik visiškai, kaip ir buvo numatyta. Sėkmingas šių IVPS rodiklių įgyvendinimas 

yra susijęs su 2013 m. rugpjūčio 16 d. Universiteto Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 4) priimtu Tarybos 

nutarimu įsteigti Strateginio valdymo skyrių kaip savarankišką padalinį, atskiriant jį nuo Projektų vadybos 

skyriaus. Šių dviejų skyrių funkcijų atskyrimas leido sutelkti dėmesį į LSU IVPS plano vykdymą ir 

stebėjimą. Atlikus LSU IVPS tikslų, uždavinių ir jų rodiklių įgyvendinimo analizę paaiškėjo, kad kai kuriuos 

tikslus, uždavinius, rodiklius, jų skaitines reikšmes, formuluotes reikia tikslinti. Į šį procesą buvo įtraukti 

visi LSU bendruomenės nariai, atsakingi už IVPS plano vykdymą. Tai sudarė galimybes IVPS iš formalaus 

lygmens perkelti į kasdienės praktinės veiklos lygmenį, sutelkti LSU bendruomenę, paskatinti dalyvauti 

LSU IVPS kūrimo procese ir vadovautis ja įgyvendinant LSU misiją. Universiteto bendruomenės siūlymai, 

kaip tobulinti LSU IVPS (2012–2017 m.), buvo išanalizuoti ir pateikti tvirtinti 2014 m. balandžio 18 d. 

Senato posėdyje (protokolo Nr. 7) bei 2014 m. balandžio 30 d. Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 3). 

Patvirtinta nauja LSU IVPS redakcija buvo efektyvi, visų LSU IVPS strateginių krypčių įgyvendinimo 

rezultatyvumas, lyginant su 2014 m., pagerėjo. Pateikti LSU IVPS įgyvendinimo duomenys yra aktualūs, 

jų įgyvendinimo dinamika rodo realią LSU vykdomos veiklos situaciją ir tobulinimo galimybes. 

Ypač sėkmingai vykdoma strateginė kryptis Tarptautinis mokslo lyderis – ir 2014, ir 2015 m. 

pasiekti beveik visi numatyti tikslai ir uždaviniai. Strateginių krypčių Kokybiškos ir patrauklios studijos bei 
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Efektyvus valdymas veiklos rezultatai 2014–2015 m. gerėjo beveik identiškai. 2014 m. kiek sudėtingiau 

sekėsi vykdyti strateginę kryptį Identiteto plėtra, todėl 2015 m. į šią kryptį sutelktas didesnis dėmesys. 

Pasiekti geresnių rezultatų padėjo Ryšių su visuomene skyriaus bei Kanclerio veikla. Suvokdamas šios 

strateginės krypties svarbą, LSU ją toliau stiprina – 2017 m. LSU pajamų ir išlaidų sąmatoje numatyta 

daugiau lėšų nei 2016 m. 

IVPS stebėsena ir analizė parodė, jog yra svarbu suprasti, kad Universiteto strategija numato 

bendras gaires ir siekiamybes, kuriomis vadovaujasi Universitetas. LSU IVPS turi būti nuolat stebima, ar ji 

atitinka aktualius Universiteto poreikius, ir tikslinama pagal reikalavimus, kuriuos kelia dinamiška 

aukštojo mokslo sistema. 

 

Kokybės valdymo skyrius  

LSU veikianti Kokybės taryba (rektoriaus įsakymas Nr. 161/B) 2015 m. rugsėjo–gruodžio mėn. 

atliko kokybės auditą. Pastarasis yra sudėtinė Universitete veikiančios kokybės užtikrinimo sistemos 

didžiojo Planuoti-Atlikti-Tikrinti-Veikti rato dalis.  

Kokybės audito pagrindinis tikslas – pateikti studentų, dėstytojų-mokslininkų ir administracijos 

darbuotojų gaunamų paslaugų teikimo, tarpusavio sąveikos, bendradarbiavimo ir paprasto paslaugų 

administravimo tobulinimo pagrindus. Kokybės audito pagrindinis nagrinėjamas dalykas yra 3 vidinių 

procesų rezultatų vartotojų „kelionės žemėlapiai“ – etapai, kuriuos turi pereiti studentas, dėstytojas-

mokslininkas ir administracijos darbuotojas. 

Kokybės tarybos nariai buvo suskirstyti į 3 pogrupius, jie atstovavo vidinius Universiteto 

vartotojus – studentus, dėstytojus-mokslininkus ir administracijos darbuotojus. Tyrimas buvo 

suskirstytas į 4 dalis: 

• vykdyti Kokybės tarybos mokymai, kaip atlikti kokybės auditą; 

• nariai suskirstyti į pogrupius, jie suformavo kokybės audito metodologiją; 

• kiekvienas narys pagal sukurtus metodus surinko įrodymus ir faktus; 

• remiantis empiriniais duomenimis, parengta kokybės audito ataskaita. 

2015 m. gruodžio mėn. Kokybės valdymo skyrius atliko LSU padalinių pildomų ugdomojo 

vadovavimo (angl. Coaching) ataskaitų analizę. 12 iš 24 skyrių nuolat vykdo ugdomuosius pokalbius su 

savo darbuotojais. Nors padaliniuose naudojamos skirtingos ugdomojo vadovavimo formos, išlaikytos 

pagrindinės dalys – planuotos veiklos, pasiekti rezultatai, planuojamos ateinančio laikotarpio veiklos, 

įgūdžių ir kompetencijų lavinimo planas. Svarbu pabrėžti, kad kiekvieno darbuotojo planai glaudžiai 

siejami su LSU IVPS bei padalinių planais. 

Siekiant kokybės vadybos sistemą palaikyti efektyvią, rekomenduojama kas 2–3 m. atnaujinti 

Kokybės vadybos sistemos vadovą, tad 2015 m. balandžio–gegužės mėn. Kokybės valdymo skyrius 

parengė naują Kokybės vadybos sistemos vadovo versiją. 2016 m. pavasarį planuojama atnaujinti visus 

procedūrų aprašus. 
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Studentai 

 

2015 m. spalio 1 d. Lietuvos sporto universitete studijavo 1970 pirmosios ir antrosios studijų 

pakopos studentų, iš jų nuolatine forma – 1736, ištęstine – 234. 

 

1 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formas 2005–2015 m. 

Studijų forma 
Metai 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

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

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 

 

2 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formas ir fakultetus 2005–2015 m. 

Studijų forma Fakultetas 
Metai 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nuolatinė 
Sporto biomedicinos – – – – 230 389 473 889 950 1105 1238 
Sporto edukologijos – – – – 411 684 857 706 584 556 498 

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

Ištęstinė 
Sporto biomedicinos – – – – 47 64 85 143 178 157 117 
Sporto edukologijos – – – – 178 223 264 251 221 190 117 

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

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 – – – – 

Neakivaizdinė 

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 

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 

 

Palyginti su 2014 m., 2015 m. bendras studentų skaičius sumažėjo 1,89 proc.  

2015 m. Sporto edukologijos fakultete studijavo 615, Sporto biomedicinos fakultete – 1355 

studentai. 

Valstybės finansuojamose vietose mokėsi 527 studentai (26,75 proc.), mokamose  – 1443 

(73,25 proc.). Didžiąją mokančių už studijas studentų dalį sudarė pirmosios pakopos studentai (1338 

asmenys). 

 

3 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičius pagal studijų finansavimo būdą 2015 m. 

Studijos Bendras studentų skaičius 
Pilnai valstybės finansuojamų 

studentų skaičius 
Savo lėšomis studijuojančių 

studentų skaičius 

I pakopa 1707 371 1336 

II pakopa 263 156 107 

 

 

Priėmimas 
 

2015 m. priimta studentų į 14 studijų programų: 7 pirmosios ir 7 antrosios studijų pakopos 

programas. Iš viso priimta 590 studentų: 580 – į nuolatines studijas, 10 – į ištęstines. 

 

4 lentelė. 2015 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 

480 100 – 10 590 

 

5 lentelė. 2015 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 – 11 11 – – – 

Fizinis ugdymas ir sportas 39 – 39 – – – 

Socialinė pedagogika – – – – – – 

Edukologija – 12 12 – – – 

Sporto industrijos 18 – 18 – – – 

Turizmo ir sporto vadyba – 25 25 – – – 

Sportinė rekreacija  
ir turizmas 

33 – 33 – – – 

Fizinis aktyvumas  
ir sveika gyvensena 

34 – 34 – – – 

Iš viso 124 48 172 – – – 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Sporto 
biomedicinos 
fakultetas 

Kineziterapija 142 24 166 – 10 10 

Fizinis aktyvumas  
ir visuomenės sveikata 

37 – 37 – – – 

Taikomoji fizinė veikla – 8 8 – – – 

Treniravimo sistemos 177 12 189 – – – 

Sporto psichologija – – – – – – 

Sporto fiziologija ir genetika – 8 8 – – – 

Iš viso 356 52 408 – – – 

Iš viso 480 100 580 – 10 10 

 

6 lentelė. Priimtųjų į I ir II pakopos studijas skaičiaus pokytis 2006–2015 m. 

Studijos 
Metai 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

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

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

 

Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 

2015 m. į pirmosios pakopos studijas buvo priimta 480 studentų, t. y. 9,58 proc. daugiau nei 

2014 m. (2014 m. buvo priimta 434 studentai). 2015 m. į nuolatines studijas buvo priimta 580 studentų, 

į ištęstines – 10. 2014 m. į nuolatines studijas buvo priimta 541 studentas, į ištęstines – 10. 

Lyginant priėmimą pagal studijų programas, 2015 m. didėjo priėmimas į pirmosios pakopos 

studijų programas Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena, Kineziterapija bei Taikomoji fizinė veikla, tačiau 

mažėjo į studijų programą Sporto industrijos. 

 

7 lentelė. Priimtųjų į I pakopos studijas skaičiaus pokytis 2014–2015 m. 

 Studijų programa 
Nuolatinės studijos 

2014 m. 2015 m. 

Sporto edukologijos 
fakultetas 

Kūno kultūra / Fizinis ugdymas ir sportas 39 39 

Socialinė pedagogika – – 

Sporto industrijos 30 18 

Sportinė rekreacija ir turizmas 31 33 

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena 22 34 

Iš viso 122 124 

Sporto biomedicinos 
fakultetas 

Kineziterapija 103 142 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 25 37 

Taikomoji fizinė veikla 21 – 

Treniravimo sistemos 163 177 

Iš viso 312 356 

Iš viso 434 480 

 

2015 m. bendrojo priėmimo konkurse, kurį vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 

bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), dalyvavo mažiau stojančiųjų nei 2014 m. (2015 m. 

užregistruoti 36 894 asmenys, 2014 m. – 39 712, 2013 m. – 41 015). Mažėjo ir bendras stojančiųjų į 

Lietuvos sporto universitetą skaičius: 2015 m. buvo pateikti 3 434 pageidavimai (2014 m. – 5 528, 

2013 m. – 6 042), kuriuose nurodyta LSU studijų programa. Mažėjo asmenų, pasirinkusių LSU studijų 

programas 1–2 pageidavimu, skaičius. Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu pateikta 3 017 

pageidavimų, papildomo priėmimo metu – 417. 
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8 lentelė. Pageidavimų skirstinys 2007–2015 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 

 

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

2014 m., daugiausia priimtųjų – iš Kauno miesto ir rajono (40,79 proc.). Tai bendra tendencija Lietuvoje, 

kad didmiesčiuose ar jų apskrityse vidurines mokyklas ar gimnazijas baigę moksleiviai yra linkę studijuoti 

savo apskričių universitetuose. 2015 m. į pirmąjį kursą taip pat priimta abiturientų iš Vilniaus miesto 

savivaldybės (4,97 proc.), Jonavos miesto savivaldybės (3,73 proc.), Alytaus miesto savivaldybės 

(3,52 proc.), Kėdainių, Marijampolės miestų savivaldybių (po 2,69 proc.). 

 

9 lentelė. Informacija apie priėmimą į Universitetą 2015 m. bendrojo priėmimo metu 

Studijų programa,  
nuolatinė forma 

Priimta 
iš viso 

Priimta Kviečiamųjų konkursiniai balai 

vf m 

Pirmojo 
etapo 

Paskutiniojo 
etapo 

Pirmojo 
etapo 

Paskutiniojo 
etapo 

vf vf m m 

Fizinis ugdymas ir sportas 39 16 23 8,28 5,52 5,76 2,46 

Socialinė pedagogika – – – – – – – 

Treniravimo sistemos 177 64 113 9,02 6 7,86 2,39 

Sporto industrijos 18 1 17 7,92 7,92 5,25 2 

Sportinė rekreacija ir turizmas 33 5 28 7,26 6,51 5,7 2,02 

Kineziterapija 142 1 141 9,18 9,18 7,92 2,02 

Fizinis aktyvumas  
ir visuomenės sveikata 

37 – 37 – – 7,08 2,02 

Fizinis aktyvumas  
ir sveika gyvensena 

34 15 19 7,92 6 5,9 2,02 

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

vf – valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta. 
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10 lentelė. Studentų priėmimo į I pakopos studijas skaičiaus pokytis pagal finansavimą 2005–2015 m. 

Studijų forma 
Metai 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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 

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

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

Ištęstinė 
vf – – – – 19 5 8 6 3 – – 

m – – – – 159 74 78 75 35 – – 

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

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

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 70 straipsnio nuostatomis. Valstybės finansuojamos studijų 

vietos teko šalies mastu geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiems abiturientams. 2015 m. LSU į 

valstybės finansuojamas vietas buvo priimta 102 studentai, į mokamas – 378. 

 

Priėmimas į antrosios pakopos studijas 

2015 m. valstybės finansuojamų antrosios pakopos vietų skaičių pagal mokslo ir (arba) studijų 

kryptis įsakymu patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (2015 m. birželio 18 d. 

įsakymas Nr. V-645). Lietuvos sporto universitetui buvo skirtos 75 valstybės finansuojamos vietos. 

Į LSU antrosios pakopos studijas 2015 m. priimta 110 studentų, iš jų 100 – į nuolatines, 10 – į 

ištęstines studijas. Į nuolatinės formos studijų programas buvo priimta 75 valstybės finansuojami 

studentai ir 25 studentai, studijuojantys savo lėšomis. Į ištęstinės formos studijas priimta 10 studentų, 

studijuojančių savo lėšomis. 

 

11 lentelė. 2015 m. priėmimo į II pakopos studijas rezultatai 

Studijų programa Priimta studentų (vf, m) 

Nuolatinės studijos 

Edukologija 12 

Sporto psichologija – 

Kūno kultūra 11 

Treniravimo sistemos 12 

Turizmo ir sporto vadyba 25 

Sporto fiziologija ir genetika 8 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata – 

Taikomoji fizinė veikla 8 

Kineziterapija  24 

Iš viso 100 

Ištęstinės studijos Kineziterapija 10 

 Iš viso 110 
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2015 m. didžiausias konkursas buvo į šias antrosios pakopos studijų programas: Treniravimo 

sistemos (6 pageidavimai į vieną vietą), Sporto fiziologija ir genetika (5,13 pageidavimo į vieną vietą) ir 

Kineziterapija (4,5 pageidavimo į vieną vietą). Mažesnis konkursas buvo į studijų programas Turizmo ir 

sporto vadyba (3,81 pageidavimo į vieną vietą) bei Taikomoji fizinė veikla (3,33 pageidavimo į vieną 

vietą). 

 

12 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos nuolatines studijas 2015 m. 

Studijų programa Forma 
Priimta 

studentų 
(vf, m) 

Pageidavimų 
skaičius  
(vf, m) 

Konkursas 

Kviečiamųjų konkursiniai balai 

Pirmojo 
etapo 

Paskutiniojo 
etapo 

Pirmojo 
etapo 

Paskutiniojo 
etapo 

vf vf m m 

Sporto edukologijos fakultetas 

Edukologija 
NL vf 10 42 4,2 10,29 8,08 – – 

NL m – 2 – – – – – 

Sporto psichologija 
NL vf – – – – – – – 

NL m – 2 – – – – – 

Treniravimo 
sistemos 

NL vf 10 60 6 10,21 8,9 – – 

NL m 2 4 2 – – 7,06 6,65 

Kūno kultūra 
NL vf 10 43 4,3 10,39 8,34 – – 

NL m – 2 – – – – – 

Turizmo ir sporto 
vadyba 

NL vf 16 61 3,81 10,15 8,77 – – 

NL m 6 10 1,66 – – 8,49 6,03 

Sporto biomedicinos fakultetas 

Kineziterapija 
NL vf 12 54 4,5 10,43 9,2 – – 

NL m 12 22 1,83 – – 9,1 6,88 

Fizinis aktyvumas  
ir visuomenės 
sveikata 

NL vf – – – – – – – 

NL m – 2 – – – – – 

Taikomoji fizinė 
veikla 

NL vf 6 20 3,33 9,11 7,99 – – 

NL m 2 3 1,5 – – 7,07 6,47 

Sporto fiziologija  
ir genetika 

NL vf 8 41 5,13 9,48 8,61 – – 

NL m – 1 – – – – – 

 

13 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos ištęstines studijas 2015 m. 

Studijų programa 
Priimta 

studentų 
(m) 

Pageidavimų 
skaičius (m) 

Konkursas 

Kviečiamųjų konkursiniai balai 

Pirmojo  
etapo 

Paskutiniojo 
etapo 

Sporto biomedicinos 
fakultetas 

Kineziterapija (m) 10 17 1,7 9,65 6,74 

 

2015 m. buvo surengtas papildomas priėmimas į šias antrosios pakopos studijų programas: 

Edukologija, Turizmo ir sporto vadyba, Kineziterapija, Treniravimo sistemos, Kūno kultūra.  

2015 m. vykdytas priėmimas į antrosios pakopos Kineziterapijos studijų programoje numatytas 

papildomas išlyginamąsias studijas. Į šias studijas priimti 22 asmenys, baigę neuniversitetinę studijų 

programą bei įgiję reabilitacijos bakalauro profesinį kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto profesinę 

kvalifikaciją.  

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

 

2015 m. Valstybinis studijų fondas LSU studentams paskolas skyrė du kartus – pavasarį ir rudenį. 

Paskolos buvo skiriamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 27 d. nutarimu 

patvirtintą naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo 

ir grąžinimo aprašą. Pagal šį aprašą studentai gali gauti valstybės paskolas ir valstybės remiamas 

paskolas. Valstybės paskolos teikiamos iš valstybės lėšų, o valstybės remiamos paskolos – iš kredito 

įstaigų lėšų.  

 

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

Fakultetas Pakopa 
Metai 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sporto edukologijos  
I 31 23 14 11 9 7 

II – 1 4 2 11 – 

Sporto biomedicinos  
I 3 9 19 21 18 19 

II – 1 1 2 – – 

Iš viso 34 34 38 36 38 26 

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

Fakultetas Pakopa 
Metai 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sporto edukologijos 
I 13 2 1 – – – 

II – – – – – – 

Sporto biomedicinos 
I – 1 – – – – 

II – – – – – – 

Iš viso 13 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 

2011 2012 2013 2014 2015 

Sporto edukologijos 
I 61 49 40 46 40 

II 1 – 1 12 1 

Sporto biomedicinos 
I 29 72 80 119 133 

II – – 3 4 6 

Iš viso 91 121 124 181 180 

 

Iš viso paskolų buvo skirta 206 studentams: 26 – gyvenimo išlaidoms, 180 – studijų kainai 

sumokėti. 
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Studijų baigimas 

 

2014–2015 mokslo metais sėkmingai apgynė baigiamuosius darbus ar išlaikė baigiamuosius 

egzaminus 367 pirmosios pakopos bei 120 antrosios pakopos studentų. 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 2009–2015 m. 

Studijos 
Metai 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I pakopa 438 425 440 398 497 306 367 

II pakopa 105 99 99 125 77 84 120 

Iš viso 543 524 539 523 574 390* 487 

* 2014 m. nebuvo baigusių ištęstines studijas. 

 

Diplomai su pagyrimu 2015 m. vasario mėnesį buvo išduoti 4 antrosios pakopos studijų 

programos Turizmo ir sporto vadyba studentams, birželio mėnesį – 8 pirmosios pakopos ir 6 antrosios 

pakopos studijų programų studentams. 

 

18 lentelė. 2011–2015 m. išduotų diplomų skaičius pagal fakultetus 

 Fakultetas 
Išduota 
diplomų 

I pakopos 
studijų 

I pakopos 
studijų  

su pagyrimu 

II pakopos 
studijų 

II pakopos 
studijų 

su pagyrimu 

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 

2011 m. 

Sporto biomedicinos 147 104 4 37 2 

Sporto edukologijos 392 326 6 56 4 

Iš viso 539 430 10 93 6 

 

Tikslinis finansavimas 

Remiantis 2011 m. gruodžio 20 d. švietimo ir mokslo ministro patvirtintu tikslinio finansavimo 

tvarkos aprašu Nr. V-2487 (pakeitimai 2015 m. sausio 20 d. Nr. V-34), 2015 m. buvo pateikta 40 paraiškų 

tiksliniam finansavimui gauti. Remiantis 2015 m. gegužės 8 d. ministro įsakymu Nr. V-468, buvo 

patenkinta 12 paraiškų ir skirta 12 tikslinio finansavimo vietų šioms studijų programoms: 11 vietų – 

Treniravimo sistemos ir 1 vieta – Fizinis ugdymas ir sportas. Lyginant su 2014 m., 2015 m. buvo skirta 

55 proc. mažiau tikslinio finansavimo vietų. 
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Studijų kokybės užtikrinimas 

 

2015 m. Universitete buvo toliau 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. 

2015 m. buvo baigta įgyvendinti 2012 m. balandžio 30 d. Senate (protokolo Nr. 7) patvirtinta 

bendrojo universitetinio lavinimo, užsienio kalbos, refleksijos, praktikos ir baigiamųjų darbų rengimo 

koncepcija. Ši koncepcija įtvirtino vertybinius į studentą orientuotų studijų principus, numatė formalios 

studijų organizavimo ir studijų kokybės užtikrinimo tvarkos rengimo sistemos gaires. Sistema buvo 

kuriama 2012–2015 metais. 2015 m. Universiteto studentai jau galėjo sklandžiau pasirinkti bendrojo 

universitetinio lavinimo modulius (dalykus), iš jų pradėta reikalauti turėti ne mažesnį nei B2 užsienio 

kalbos mokėjimo lygį baigiant I pakopos studijas, įdiegtas refleksijos ugdymas per mokymosi pasiekimų 

aplanko kaupimą, atsirado glaudesnis ryšys tarp praktikos ir studijų, į studijų ir baigiamųjų darbų 

rengimo procesą įtraukiami socialiniai partneriai. Naujosios koncepcijos įgyvendinimas sustiprino mokslo 

ir studijų vienovę: pateikti aiškesni studentų apsiskaitymo, mokslinių publikacijų citavimo 

baigiamuosiuose darbuose reikalavimai, sudaryta galimybė savo mokslinio darbo temą nagrinėti 

universiteto mokslo grupėse, pristatyti mokslo konferencijose, parengti mokslinį straipsnį. 

2015 m. fakultetų studijų kokybės priežiūros komitetai baigė daugumos universitete dėstomų 

modulių atestavimo procesą. Čia buvo padarytas didžiulis kokybinis šuolis – įgyvendinant modulių 

atestavimo tvarką, buvo užtikrinti tokie svarbūs studijų kokybės parametrai, kaip būtinybė dėstomą 

medžiagą suderinti su studijų programoje numatytais studijų rezultatais, grįsti moksliniais straipsniais su 

aukštesniu citavimo indeksu, nurodyti studentams skaityti aukšto citavimo indekso mokslinius 

straipsnius ir jais remtis savo baigiamuosiuose darbuose, e. mokymo sistemoje dėstomą medžiagą 

pateikti interaktyviai, filmuoti paskaitas, dėstyti mišriuoju arba nuotoliniu būdu, pateikti labai aiškią, 

semestro metu nekintamą atsiskaitymo tvarką, su studentais komunikuoti per e. mokymo sistemą.  

2012–2015 m. įgyvendinant į studentą orientuotų studijų koncepciją, buvo sumažintas kontaktinio 

darbo su studentais laikas. Vadovaujantis tarptautine patirtimi, sutrumpintas paskaitos laikas, stengtasi 

užtikrinti, kad kreditai būtų padengti realiomis studentų savarankiško darbo studijomis. 2015 m. atlikto 

tyrimo rezultatai parodė, kad ir toliau turi būti gerinama studentų savarankiško darbo kokybė. Būtina 

daugiau dėmesio skirti studentų savarankiško darbo kontrolei, daugiau lėšų skirti konsultavimui, 

tarpiniams egzaminams bei egzaminų perlaikymui apmokėti. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti individualiam 

studentų konsultavimui, metodinei akademinei paramai (studentams ir dėstytojams) ir kt.  

2015 m. pradėtas rengti metodinis leidinys studentų darbų reikalavimams bei vertinimo 

rekomendacijoms apibrėžti. Tai bus metodinė parama studentams, rengiantiems rašto darbus bei 

atsiskaitymus. Dėstytojai šiame leidinyje ras vertinimo pavyzdžių, kurie ypač aktualūs įgyvendinant į 

studentą orientuotų studijų koncepciją. Pateikta informacija padės mažinti plagijavimo atvejų, skatins 

studentų pasitikėjimą savimi, vidinę studijų motyvaciją, giluminį mokslinių tyrimų vertės studijoms 

supratimą. Leidinys bus išleistas 2016 metais interaktyviu elektroniniu formatu, jo turinys nuolat bus 

tobulinamas ir tikslinamas.  

2015 m. buvo teikiamas grįžtamasis ryšys studentams ir išorės dalininkams. Du kartus per 

metus, t. y. rudens ir pavasario semestrais buvo paruošta informacija „Jūs sakėte, mes padarėme“, su ja 

supažindinti studentai ir išorės dalininkai. 2015 m. gruodžio ir birželio mėnesiais buvo atlikta studentų 

apklausa. Ji rengta vadovaujantis 2012 m. gegužės 31 d. Senato posėdyje patvirtinta „Studentų požiūrio į 

studijų kokybę organizavimo ir vertinimo tvarka“. Apklausos rezultatai, Senato studijų komisijai pritarus, 

viešinami Universiteto internetiniame tinklalapyje. Taip pat jie buvo aptarti fakultetų studijų kokybės 

priežiūros komitetuose.  

2011–2015 m. studijų organizavimo ir kokybės užtikrinimo sistemos smarkiai keitėsi, buvo 
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parengta daug norminių dokumentų, rudens ir pavasario semestrais studentams buvo organizuotas 

renginių ciklas, kurio metu atitinkamų padalinių vadovai vedė seminarus studentų pateiktomis temomis. 

Seminarų metu buvo pristatomos naujos tvarkos, gilinamasi į studentų pateiktas pastabas ir 

komentarus, diskutuojama dėl tolesnių studijų kokybės gerinimo veiksmų. 
 

Studijų programų išorinis vertinimas 

2015 m. Studijų kokybės priežiūros centras organizavo dviejų Lietuvos sporto universiteto 

studijų programų vertinimą ir akreditavimą. 2015 m. tarptautinių ekspertų įvertintos ir akredituotos šios 

studijų programos:  

• pirmosios pakopos studijų programa Sportinė rekreacija ir turizmas akredituota 3 metams 

(2015 m. vasario 11 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. SV6-5); 

• antrosios pakopos studijų programa Edukologija akredituota 6 metams (2015 m. kovo 26 d. 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. SV6-12). 

2015 m. buvo rengiami pirmosios pakopos studijų programos Sporto industrijos ir antrosios 

pakopos studijų programos Turizmo ir sporto vadyba savianalizės tekstai lietuvių ir anglų kalbomis. 

2015 m. užregistruota nauja tarptautinė jungtinė antrosios pakopos studijų programa 

International Master of Sport Performance Analysis (IMPAS). Studijų turinys parengtas bendradarbiaujant 

su Oto fon Gerikės universitetu (Vokietija) ir De Tras-os-Montes e Alto Douro universitetu (Portugalija). 

Programa savo tikslais, studijų turiniu yra identiška minėtų universitetų studijų programoms. 2015 m. 

birželio mėnesį buvo pasirašyta tarpuniversitetinė Lietuvos sporto universiteto ir Oto fon Gerikės 

universiteto (Vokietija) bei De Tras-os-Montes e Alto Douro universiteto (Portugalija) bendradarbiavimo 

sutartis, pagal kurią planuojama rengti jungtinę studijų programą. Studentams, studijuojantiems šią studijų 

programą, bus sudaryta galimybė pagal Erasmus+ programą išvykti į Oto fon Gerikės universitetą 

(Vokietija) ir De Tras-os-Montes e Alto Douro universitetą (Portugalija). 
 

Senato studijų komisija 

2015 m. surengti 5 Senato studijų komisijos posėdžiai, kurių metu buvo svarstomi Universiteto 

padalinių, rektoriaus įsakymu ar studijų prorektorės potvarkiais sudarytų darbo grupių parengtų 

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

tikslinimo klausimai, svarstyti naujų arba tobulinamų studijų programų aprašai. 

2015 m. parengti ir patvirtinti šie su studijomis susiję dokumentai:  

• Studijų modulių atestavimo tvarka (patvirtinta 2015 m. balandžio 7 d. Senato posėdyje, 

protokolo Nr. 5). 

• Studijų apeliacijų nuostatai (patvirtinta 2015 m. sausio 15 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 2). 

• Studijų kainų ir įmokų už gyvenimo paslaugas bendrabutyje mažinimo tvarka (patvirtinta 

2015 m. birželio 22 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 7). 

• Siekiant studentams sudaryti galimybę pasirinkti studijų modulius ir susidaryti individualų 

studijų planą, atnaujintos šios antrosios pakopos studijų programos: Kūno kultūra, 

Edukologija, Kineziterapija, Treniravimo sistemos, Sporto fiziologija ir genetika, Turizmo ir 

sporto vadyba, Taikomoji fizinė veikla (patvirtinta 2015 m. birželio 22 d. Senato posėdyje, 

protokolo Nr. 7). 

• Pirmosios pakopos studijų absolventų kompetencijų vertinimo tvarka (patvirtinta 2015 m. 

lapkričio 5 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 2). 

• Gabiausių studentų atrankos konkurso nuostatai (patvirtinta 2015 m. gegužės 18 d. rektoriaus 

įsakymu Nr. 101/B). 
 

Studijų proceso administravimas 

2015 m. buvo siekiama studijų proceso administravimo optimizavimo. Buvo atnaujinta ir naujomis 

funkcijomis papildyta universiteto akademinė informacinė sistema – atnaujinta studijų mokesčių 
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atvaizdavimo sistema, informacinė sistema vis papildoma naujais ataskaitų, sąrašų šablonais. Sudaryta 

galimybė nustatyti dėstytojo paskyros galiojimo laiką, sistema integruota į LAMA BPO duomenų bazę, todėl 

į LSU akademinę sistemą įtrauktų studentų duomenys buvo įkelti automatiškai. LSU akademinėje sistemoje 

tvarkaraščio aplinka pritaikyta užsienio studentams. Atnaujinta studentų duomenų perdavimo Studentų 

registrui sistema, suformuota duomenų perdavimo į Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrą 

sistema. Studentams sudaryta galimybė informacinėje sistemoje pildyti visus su studijų organizavimu 

susijusius prašymus, pateikti dokumentus stojimo metu, pasirašyti studijų sutartis. 

 

 

Kompetencijų plėtotė 

 

Kursų, mokymų ir seminarų organizavimas išlieka viena pagrindinių Karjeros ir kompetencijų 

plėtotės centro (toliau – KKPC) veiklų. KKPC organizavo seminarus kūno kultūros mokytojams, 

treneriams, kineziterapeutams ir kitiems sporto srities specialistams. 2015 m. KKPC surengė ar padėjo 

surengti 27 kursus, kuriuose dalyvavo 1459 klausytojai. Surinkta 14 569,15 Eur. 

 

1459

1130

1618

743
877

0

300

600

900

1200

1500

1800

2011 2012 2013 2014 2015

Metai

D
al

yv
ių

 s
ka

ič
iu

s

 
3 pav. 2011–2015 m. KKPC surengtų kursų, seminarų dalyvių skaičius 

 

29690

19167

53079

14569

25993

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2011 2012 2013 2014 2015

Metai

Lė
šo

s,
 E

u
r

 
4 pav. 2011–2015 m. už kursus, seminarus gautos lėšos  



 

Lietuvos sporto universiteto veikla 2015 metais 

26 

2015 m. KKPC surengė ne vieną seminarą studentams. Seminarai buvo įvairūs: nuo specialybės, 

padedančių gilintis į studijuojamus dalykus, iki bendrų. 

2015-ieji buvo pirmieji metai, kai nebuvo surinkta pakankamai klausytojų į kasmetinius kursus 

Sporto veiklos leidimui įgyti, todėl 2016-aisiais planuojama sudominti klausytojus atsinaujinusiais kursais. 

2015 m. pabaigoje parengtas 2016 metų seminarų ir kursų planas. Šiuo planu siekiama palengvinti 

ir stabilizuoti seminarų organizavimo veiklą. 

 

    
 

Kita KKPC veikla 

LSU Alumnų klubas. 2015 m. pradžioje buvo sukviestas visuotinis Alumnų klubo susirinkimas, jo 

metu išrinkta nauja valdyba ir prezidentas. Nauja valdyba buvo susirinkusi į 3 posėdžius, kuriuose aptarė 

ateities planus, pasiskirstė veiklos sritis, bendravo su kitų aukštųjų mokyklų Alumnų klubų atstovais, dalijosi 

žiniomis, sėmėsi gerosios patirties. KKPC darbas Alumų klubo veikloje, lyginant su 2014 metais, pasikeitė. 

Nuo paskutiniųjų rinkimų KKPC rūpinasi naujų narių registracija, tinklalapiu, padeda organizuoti valdybos 

posėdžius. Šiuo metu Alumnų klubas vienija 230 narių. 
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Socialiniai partneriai. 2015 m. pasirašytos 33 bendradarbiavimo sutartys su naujais universiteto 

partneriais, tarp kurių vyrauja asociacijos ir federacijos (11 sutarčių) bei mokyklos ir gimnazijos (11 naujų 

sutarčių).  

Trečiojo amžiaus universitetas. 2015 m. TAU veikė taip pat sėkmingai, kaip ir pirmaisiais metais. 

Pavasarį sulaukta 127 klausytojų, rudenį ‒ 116. Paskaitas senjorams savanoriškai skaitė LSU dėstytojai ir 

studentai. Sėkminga Trečiojo amžiaus universiteto veikla džiugina ir įkvepia kurti darbo su pagyvenusiais 

žmonėmis ateities planus, skatinti jų užimtumą, tobulėjimą. 

 

    
 

Vertimų paslaugos. Vertimo darbai vyko kaip buvo planuota. Pagal sutartį su vertimų biuru buvo 

verčiama iš anglų, rusų, vengrų ir kitų kalbų. Vertimo paslaugoms 2015 m. išleista 3702,74 Eur. 

Neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas. 2015 m. rudenį buvo konsultuojami 

7 žmonės, iš jų 1 LSU studentė pateikė dokumentus komisijai. Kandidatės prašymas buvo priimtas, jos 

neformaliuoju būdu įgyti mokymosi pasiekimai buvo įvertinti pagal galiojančias tvarkas. 

Projektai. 2015 m. KKPC parengė arba prisidėjo rengiant 5 projektus:  

• sausio mėn. parengta Erasmus plius (Not-for-profit European sport events) projekto „Be active, 

be healthy“ dalis „Aging and disability ‒ no limits!“ (kartu su J. Požėriene). Finansavimas negautas; 

• vasario mėn. bendradarbiaujant su Projektų vadybos skyriumi parengtas ir pateiktas siūlymas 

karjeros ugdymo ir profesinio orientavimo projektams „Bėk į karjerą!“ (Švietimo mainų paramos fondas). 

Finansavimas negautas; 

• vasario mėn. teikta paraiška Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos priemonių projektų rėmimo konkursui „Suaugusių asmenų sveikatos stiprinimas 

per fizinio aktyvumo programas“. Gautas projekto finansavimas (1000 Eur); 

• vasario mėn. bendradarbiaujant su Sporto ir laisvalaikio centru parengtas ir pateiktas Jaunimo 

pilietinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo renginių projektas „Sportinės ir kūrybinės 

veiklos sintezė“. Gautas projekto finansavimas (2000 Eur); 

• gegužės mėn. teikta paraiška gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų 

finansavimui 2015 m. „TAU dirbančių ir besimokančių asmenų kvalifikacijos tobulinimas: gyvensenos ir 

sveiko senėjimo vienovė“. Finansavimas negautas. 

 

 



Mokslo rezultatyvumo 
didinimas 
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Strateginės mokslinių tyrimų kryptys ir mokslo grupės 
 

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

penkios 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 dr. Mindaugas Balčiūnas). 

 

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 Liudas 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 doc. 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 

 

2015 m. Universiteto dėstytojai toliau vykdė du Lietuvos mokslo tarybos remiamus projektus. 

Iš viso 2015 m. Universiteto dėstytojai tyrimams atlikti gavo 228 506,22 eurų finansavimą (19 lentelė). 

 

19 lentelė. 2015 m. Universiteto mokslininkų gautas finansavimas  

Lėšas skyrusi institucija 
Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų 
pavadinimas 

Gautas 
finansavimas, Eur 

Lietuvos mokslo taryba 

Senėjimo sąsajos su motorinės ir kognityvinės sistemos 
nuovargiu ir atsparumu hipertermijai 

29 396,44 

Mobingo / patyčių kaip psichosocialinio stresoriaus 
prevencija, įgyvendinant ISA 

8 862,37 

ES fondo lėšos 

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

0 

Europos komisija 

How to Lead a Club to a Successful Future / SportGO 14 100 

Tarptautinis tinklas Europos gairėms dėl laisvalaikio fiziniam 
aktyvumui skirtos infrastruktūros gerinimo įgyvendinti 
(IMPALA.net) 

16 614 

Safeguarding Youth Sport (Apsaugoti jaunimo sportą) 0 

INOKLASTER LT+ 
Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasterio 
atviros prieigos MTTP infrastruktūros sukūrimas 

0 

UAB „Ortopagalba“ 
UAB „Ortopagalba“ naujų produktų kūrimas MTTP 
infrastruktūros plėtros procese 

0 

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

3 5110,22 

KTU 
Intelektualių dėvimų jutiklių sistemos, skirtos žmogaus 
sveikatingumo stebėsenai, tyrimai laboratorinėmis ir 
realiomis sąlygomis 

14 000 

Kauno centro sporto 
mokykla 

Inovatyvios stebėsenos strategijos taikymas plaukikų 
perspektyvinės pamainos rengimo efektyvinimui 

2 170 

Lietuvos plaukimo 
federacija 

Vaikų mokymo plaukti programos vyksmo analizė ir 
inovatyvios strategijos kintančioje ekonominėje aplinkoje 
sukūrimas 

1 158,75 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 



 

Mokslo rezultatyvumo didinimas 

33 

lentelės tęsinys 

ŠMM 

Studentų požiūrio į studijų rezultatus orientuotos studijų 
sistemos įgyvendinimą aukštosiose mokyklose tyrimas: 
sveikos gyvensenos ugdymo kompetencijos poreikis ir 
vertinimas švietimo ugdymo krypčių studijose 

2 000 

Studentų fizinio aktyvumo poreikių bei sveikatinimo 
galimybių universitetuose analizė 

6 000 

AB „Biolight“ 
Biolight poveikis keturgalvio šlaunies raumens atsigavimui 
po raumenų pažaidos 

11 880 

Kauno m. savivaldybės 
sporto mokykla „Viltis“ 

Įvairaus meistriškumo sportininkų rengimo optimizavimo 
tyrimas 

4 345,30 

UAB Natural 
Pharmaceuticals 

OmegaMarine Forte+ žuvies taukų maisto papildo poveikis 
žmogaus plazmos lipidų pokyčiams 

7 000 

KKSD 
5–12 klasių mokinių fizinio pajėgumo testų skalių 
parengimas 

3 630 

Visuomenės sveikatos 
biuras 

Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio 6–10 m. amžiaus vaikų 
fizinio aktyvumo skatinimo programos sudarymas ir 
įgyvendinimas bei veiklos efektyvumo ataskaitos pateikimas 

9 500 

UAB „Optronika“ 
Ortopedinio kelio įtvaro su inovacinėmis poveikio 
priemonėmis prototipo sukūrimas 

5 446 

UAB „Lietuvis“ Renginių organizavimo įmonės konkurencingumo tyrimas 3 765,06 

UAB „Norvegijos statyba“ Statybų įmonės konkurencingumo tyrimas 3 765,06 

VšĮ „Atskirties mažinimo 
iniciatyvos“ 

Kineziterapija vaikams „Tieskis“ 
4 633,92 

UAB „TV partneriai“ UAB „TV partneriai“ strateginės paslaugų plėtros kryptys 5 607,04 

UAB „Elektros taupymo 
sprendimai“ 

Mobingo darbuotojų santykiuose diagnozavimas, siekiant 
kelti vadybos kultūros lygį 

4 633,92 

UAB „Anupriškių parkas“ 
Turizmo organizacijos (apgyvendinimo paslaugas teikiančios 
organizacijos) kaip besimokančios modelio sukūrimas 

5 403,79 

UAB „Trikotažo gama“ 
Sportinės aprangos poveikis žmogaus darbingumui fizinio 
krūvio metu 

3 829,65 

LTOK Moksliniams tyrimams, sportininkų testavimui 30 000 

Iš viso 228 506,22 
 

20 lentelė. 2015 m. gautas finansavimas mokslinėms išvykoms  

Lėšas skyrusi institucija  
Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų 
pavadinimas 

Gautas 
finansavimas, 

Eur 

Lietuvos mokslo taryba 

Parama dalyvauti 7-ojoje tarptautinėje Edukologijos mokslų 
mokslinėje-praktinėje konferencijoje (doc. dr. B. Švagždienė) 

1 098,82 

Parama dalyvauti 15-ojoje Eurazijos verslo ir ekonomikos 
visuomenės konferencijoje (dr. A. Simanavičius) 

1 255,50 

Parama dalyvauti 7-ojoje tarptautinėje Edukologijos mokslų 
mokslinėje-praktinėje konferencijoje (dr. K. Bradauskienė) 

1 098,82 

Parama dalyvauti Globalaus verslo ir socialinių mokslų 
tyrimų konferencijoje (prof. dr. E. Jasinskas) 

1 489,86 

Parama dalyvauti tarptautinėje Madrido 2015 AIESEP 
konferencijoje (doc. dr. R. Gruodytė-Račienė) 

862,42 

Parama dalyvauti Europos sporto mokslo, švietimo ir 
užimtumo tinklo XIII forume (dr. K. Zaičenkovienė) 

989,98 

Parama dalyvauti 10-ajame Europos tarptautiniame kūno 
kultūros federacijos kongrese ir 1-ojoje Europos ir Afrikos 
tarptautinės kūno kultūros federacijos konferencijoje 
(e. prof. p. dr. A. Emeljanovas) 

520 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Lietuvos mokslo taryba 

Parama dalyvauti VIII tarptautiniame moksliniame turizmo 
kongrese (doc. dr. R. Mikalauskas) 

1 175 

Parama dalyvauti mokslinėje konferencijoje „International 
Federation of Physical Education Afro-European Conference 
on Physical Education and Sport“ (B. Miežienė) 

968 

Parama dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
„18th Eurasia Business and Economics Society Conference“ 
(dr. A. Simanavičius) 

1 625,94 

Parama dalyvauti 8-ojoje tarptautinėje Edukologijos mokslų 
mokslinėje-praktinėje konferencijoje (prof. dr. E. Jasinskas) 

1 115,00 

Parama dalyvauti 8-ojoje tarptautinėje Edukologijos mokslų 
mokslinėje-praktinėje konferencijoje (doc. dr. B. Švagždienė) 

1 115,00 

Iš viso 13 314,34 

 

2015 m. Universiteto mokslininkų grupės Lietuvos mokslo tarybai pateikė 16 projektų 

finansavimui gauti (21 lentelė). Mokslininkų grupė, vadovaujama prof. dr. Sauliaus Šukio, teikė 

Tarptautiniam olimpiniam komitetui projektą „The Effect of Olympic Education in Schools on Sport 

and Physical Activity of Young People“. 

 

21 lentelė. 2015 m. pateikti mokslo projektai LMT finansavimui gauti 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Vadovas 

1. Darbuotojų motyvacijos įsitraukti į aktyvias laisvalaikio veiklas vertinimas: organizacijos 
lyderio vaidmuo 

V. B. Fominienė 

2. Socialinių-demografinių ir sveikatos ugdymo netolygumų reikšmė Lietuvos moksleivių 
sveikatos raštingumo ir gyvensenos sąsajoms 

A. Emeljanovas 

3. Jaunimo mokyklų mokinių socialinės adaptacijos, savaveiksmiškumo ir tolerancijos 
stiprinimas 

R. Malinauskas 

4. Ekonominės struktūros plėtros netolygumo ir rizikos mažinimo globalios ekonomikos 
kontekste skirtinguose Lietuvos regionuose tyrimai 

E. Jasinskas 

5. Lietuvos gyventojų fiziškai aktyvios gyvensenos raiška ir ją skatinančių veiksnių analizė R. Jankauskienė 

6. Pagyvenusių žmonių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo strategijos sukūrimas D. Rėklaitienė 

7. Miostatino ir utrofino genų transkripcinė reguliacija egzogeninėmis siRNR: potencialus 
Diušeno raumenų distrofijos gydymo būdas 

T. Venckūnas 

8. Pagyvenusių žmonių sveikatos, fizinio pajėgumo ir psichinės gerovės stiprinimas trumpais 
skirtingo intensyvumo fiziniais pratimais 

M. Brazaitis 

9. Viešojo saugumo savanorystės modelis B. Švagždienė 

10. Į įtvarą integruoto mažo intensyvumo lazerio prototipo sukūrimas: reabilitacija 
namuose po priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcinės operacijos 

S. Kamandulis 

11. Profesinės sveikatos vertinimo sistema K. Poderienė 

12. Ryšių su vartotojais valdymas: laisvalaikio skatinimas senstančioje visuomenėje V. B. Fominienė 

13. Šeimos aplinkos veiksnių sąsajos su paauglių bei jaunų suaugusiųjų asmenybės 
vystymusi, psichine sveikata, socialiniais įgūdžiais ir elgesio ypatumais 

A. Griciūtė 

14. Gyvenimo būdo ir gyvenamosios aplinkos įtaka su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei 
senėjančios visuomenės kontekste 

B. Švagždienė 

15. Didelio intensyvumo pratimai ir antioksidantai: rianodino receptorių kaitos poveikis 
griaučių raumenų funkcijai ir sveikatos biologiniams rodikliams 

A. Skurvydas 

16. Genotipo, dietos ir fizinio aktyvumo įtaka dėl senėjimo nykstantiems raumenims: pelės 
modelis 

T. Venckūnas 
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2015 m. iš Lietuvos mokslo tarybos gauta 6 412,19 eurų parama užsienio mokslininkų vizitams 

į LSU skaityti paskaitas ir vesti seminarus (22 lentelė). Taip pat iš Lietuvos mokslo tarybos gauta 

parama dviejų užsienio mokslininkų vizitams į LSU atlikti mokslinius tyrimus (23 lentelė) ir vienai LSU 

mokslininkei – vykti į užsienį atlikti mokslinius tyrimus (24 lentelė). 

 

22 lentelė. LMT parama, skirta užsienio mokslininkų, atvykstančių į LSU skaityti paskaitų, vizitams  

Eil. 
Nr. 

Mokslininkas  Tematika 
Gautas 

finansavimas, 
Eur 

1. Lutz Bunger Paskaitų ciklas „Ilgalaikė laboratorinių pelių selekcija augimo, 
riebumo ir metabolizmo greičio rodikliams – vertingas šių 
požymių genetinių veiksnių ir konkrečių genų identifikavimo 
šaltinis“ 

1 329,36 

2. Hao WU  Dėstyti LSU 564,76 

3. Martin E. Block  Dėstyti LSU 2 259,04 

4. Michael Jeremy Callan  Dėstyti LSU 2 259,03 

Iš viso 6 412,19 

 

23 lentelė. LMT parama, skirta užsienio mokslininkų, atvykstančių į LSU atlikti mokslinius tyrimus, vizitams 

Eil.
Nr. 

Mokslininkas  
Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų 
pavadinimas 

Gautas 
finansavimas, 

Eur 

1. Per Aagaard Parama užsienio mokslininkų vizitams atlikti mokslinį tyrimą 
„Didelio ekscentrinio-koncentrinio krūvio poveikis raumenų 
pažaidai ir jungiamajam audiniui“ (dr. A. Sniečkus) 

2 062,09 

2. Boris Gutnik Parama užsienio mokslininkų vizitams į Lietuvą atlikti 
mokslinius tyrimus (doc. dr. A. K. Zuoza) 

2 146,08 

Iš viso 4 208,17 

 

24 lentelė. LMT parama, skirta LSU mokslininkų, vykstančių į užsienį atlikti mokslinius tyrimus, vizitams 

Eil. 
Nr. 

Šalis, universitetas 
Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų 
pavadinimas 

Gautas 
finansavimas, 

Eur 

1. Zagrebo (Kroatija),  
Mariboro (Slovėnija) 
universitetuose 

Vizitas atlikti tyrimus „Studentų verslumo ugdymo lyginamoji 
analizė“ (doc. dr. I. Valantinė) 2 729,32 

Iš viso 2 729,32 

 

LSU mokslininkai ir studentai teikė paraiškas Lietuvos mokslo tarybai pagal kvietimą gauti paramą 

studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo 2015 m. pavasario semestro studijų metu (25 lentelė). 

 

25 lentelė. Parama studentų moksliniams tyrimams atlikti 

Lėšas skyrusi institucija  Parama studentų moksliniams tyrimams atlikti 
Gautas 

finansavimas, 
Eur 

Lietuvos mokslo taryba 

Darbo motyvacijos ryšys su darbuotojų pasitenkinimu darbu 
sveikatingumo industrijos organizacijose  
(vadovė doc. dr. V. B. Fominienė) 

217,21 

Vidutinės hipotermijos poveikis termoreguliacijai ir citokinų 
IL-1β, IL-6, TNF-α kinetikai (vadovas doc. dr. M. Brazaitis) 

543,03 

Iš viso 760,24 
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Publikacijos 
 

2015 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 (26 lentelė). 

 

26 lentelė. 2011–2015 m. Universiteto mokslininkų publikacijos  

Straipsniai 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Mokslo leidiniuose 

Web of Science 24 21 32 38 59 

Thomson Reuters Master Journal List 2 5 6 2 5 

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

83 72 80 72 60 

Kitose duomenų bazėse – – – – 2 

Kituose recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, 
vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose 

85 91 79 108 37 

Mokslo, meno, kultūros leidiniuose – – – – – 

Iš viso 194 189 197 220 163 

Straipsniai konferencijos medžiagoje 

ISI Proceedings 1 0 0 4 7 

LMT patvirtintose duomenų bazėse – – – – 3 

Recenzuojamoje užsienio tarptautinių konferencijų 14 19 8 16 4 

Recenzuojamoje Lietuvos tarptautinių konferencijų 22 21 4 6 2 

Recenzuojamoje Lietuvos konferencijų 17 19 4 – 3 

Nerecenzuojamoje užsienio tarptautinių 
konferencijų 

0 4 1 – 5 

Nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijų 0 5 – – 4 

Iš viso 54 68 21 26 28 

* – įskaitant straipsnius konferencijų medžiagoje. 

 

2015 m. buvo išleista viena mokslinė monografija. 

2015 m Universitete apgintos 6 disertacijos (3 – biologijos krypties, 3 – edukologijos krypties). 

2015 m. Universitetas organizavo arba bendrai surengė penkias mokslines konferencijas, iš 

jų – keturias tarptautines mokslines-praktines konferencijas (27 lentelė). 

 

27 lentelė. 2011–2015 m. mokslinės ir metodinės veiklos rodikliai  

Rodiklis 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Išleista monografijų 1 0 0 0 1 

Publikuota mokslo straipsnių* 199 196 229 259 185 

Išleista vadovėlių (studijų knygų) (6)** (9)** (2)** (5)** 0 

Išleista mokymo ir metodikos priemonių 4 1 0 5 1 

Surengta konferencijų:      
a) iš viso 4 4 3 7 5 
b) tarptautinių – 2 1 3 4 

Apginta disertacijų 6 6 11 6 6 

* – įskaitant straipsnius konferencijų medžiagoje; 
** – studijų, mokomosios knygos. 
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Konferencijos ir moksliniai renginiai 
 

2015 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 2011–2015 m. LSU 

mokslininkai surengė devynias tarptautines sporto mokslo konferencijas, dalyvavo kasmetinėse 

Baltijos šalių sporto mokslo konferencijose. Tarptautinėms sporto mokslo konferencijoms rengti buvo 

gauta finansinė parama iš Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Kūno 

kultūros ir sporto departamento.  

 

 

5 pav. 2011–2015 m. Universiteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų konferencijose skaitytų pranešimų skaičius 

 

2015 m. Universitetas organizavo arba bendrai surengė penkias mokslines konferencijas: 

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

• mokslinę konferenciją „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys 

veiksniai“; 

• tarptautinį mokslinį simpoziumą „The 3-dimensional Effect of Physical Activity in Old Age – 

Physical, Mental & Emotional“; 

• tarptautinę mokslinę konferenciją „Technologijos sveikai gyvensenai“ Vilniuje; 

• 8-ąją Baltijos šalių sporto mokslo konferenciją „Sport Science for Sports Practice and 

Teacherʼs Training“. 

Studentų mokslinė draugija surengė konferenciją „Visų mokslų raktas yra klaustukas“. 
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Treniravimo mokslo katedros konferencijos akimirkos 

 

Siekiant tobulinti dėstytojų mokslinę kultūrą, 2015 m. Universiteto dėstytojams ir 

mokslininkams buvo surengti 25 moksliniai seminarai (28 lentelė). Juose pranešimus skaitė ir lektoriai 

iš užsienio: prof. dr. H. Westerblad (Karolinos institutas, Švedija), dr. L. Thornell (Umeo universitetas, 

Švedija), dr. Vello Hein (Tartu universitetas, Estija) ir kt. 

 

28 lentelė. 2015 m. surengtų mokslinių seminarų temos 

Eil. 
Nr. 

Data Seminaro pavadinimas Pranešėjas 

1. 2015-02-12 Griaučių raumenų ir kamieninių ląstelių aktyvavimas 
atliekant jėgos pratimus okliuzijos sąlygomis: pacientų 
reabilitacija ir sportininkų atletinis rengimas 

Prof. dr. Per Aagaard, 
Pietų Danijos universitetas 

2. 2015-02-25 Ar maisto kalorijų ribojimas yra sveikatos ir ilgaamžiškumo 
šaltinis? 

Dr. A. Ratkevičius 

3. 2015-03-18 Modernių studijų universitete koncepcija: biosocialinė 
paradigma 

Prof. habil. dr. A. Skurvydas 

4. 2015-03-19 Musculus gastrocnemius output force intensity changes 
analysis in alcoholic rats with hind limb vascular ischemia 

Doc. dr. O. Motuziuk, 
Lesia Ukrainka universitetas 

5. 2015-03-25 Patirtimi grįsto mokymosi modelis Prof. dr. R. Malinauskas 

6. 2015-03-26 Hot topics in basketball performance analysis Dr. Jaime Sampaio, 
University of Trás-os-
Montes e Alto Douro 

7. 2015-04-01 Aktyvių mokymo metodų taikymas studijų procese Doc. dr. I. Tilindienė 

8. 2015-04-09 Fizinio aktyvumo ir sveikatos sąsajos Prof. dr. A. Stanislovaitis 

9. 2015-04-15 Considering the climate of elite / professional sporting 
environments 

Prof. dr. L. Purdy, 
Edge Hill University, UK 

10. 2015-04-21 Neuromokslas Prof. dr. H. Budde, Vokietija 

11. 2015-04-29 Kritinio mąstymo ugdymas ir aukštasis mokslas Dr. T. Saulius 

12. 2015-05-06 Ilgalaikės selekcijos pelių linijos – vertingas kiekybinius 
požymius lemiančių genetinių veiksnių identifikavimo 
modelis 

Lutz Bunger, Škotija 

13. 2015-05-13 The scientific identification and development of talent, 
through evidence-based coaching 

Dr. Mike Callan 

14. 2015-05-20 Kaip atskirti gerą mokslą nuo blogo? Prof. habil. dr. A. Skurvydas 

15. 2015-05-27 Daugiamečio jaunųjų krepšininkų treniravimo ypatumai Dr. K. Matulaitis 

16. 2015-09-10 Global perspectives of best practice in school physical 
education and health: from practice to theory 

Prof. dr. Ming-kai Chin 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

17. 2015-09-24 Effects of strenght training programs on athletesʼ 
performance 

Prof. dr. Juan Carlos 
Redondo 

18. 2015-09-30 Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros perspektyvos Arūnas Karlonas 

19. 2015-10-07 Preparing future physical educators for inclusion: 
changing physical education teacher training programs 

Prof. Martin E. Block 

20. 2015-10-21 Programos International Sport Performance Analysis 
(ISPA) pristatymas 

Dr. D. Satkunskienė 

21. 2015-11-04 Akademinės bendruomenės Etikos ir procedūrų kontrolė LR akademinės etikos ir 
procedūrų kontrolieriaus 
tarnybos patarėjos 
D. Urbonė ir G. Šeškevičiūtė 

22. 2015-11-11 Evaluation research in health-oriented exercise 
interventions 

Dr. Michael Brach 

23. 2015-11-18 Koks turėtų būti šiuolaikinis studijų modulis? Doc. dr. B. Švagždienė 

24. 2015-11-30 Vibracinių technologijų taikymas sporte ir reabilitacijoje Dr. G. Sokolovas 

25. 2015-12-02 Projekto IMPALA.net pristatymas Dr. A. Kalvėnas 

 

 

Trečiosios pakopos studijos 
 

2012–2015 m. į jungtinę LSU ir Tartu universiteto Biologijos bei jungtinę LSU, LEU, KTU ir ŠU 

Edukologijos mokslo krypčių doktorantūrą buvo priimtas 41 asmuo: 26 – į biologijos, 15 – į 

edukologijos studijas (29 lentelė).  

2015 m. į Biologijos krypties doktorantūros studijas buvo priimti septyni doktorantai: 1 – iš 

Portugalijos, 1 – iš Tailando, 5 – iš Lietuvos. 

 

29 lentelė. Priėmimas į trečiosios pakopos studijas 2012–2015 m. 

Priimta 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. Iš viso 

Į Biologijos krypties doktorantūrą 5 7 7 7 26 

Į Edukologijos krypties doktorantūrą 5 3 3 4 15 

Iš viso į Biologijos ir Edukologijos krypčių doktorantūras 10 10 10 11 41 

 

2012–2015 m. Biologijos mokslo ir Edukologijos mokslo krypčių doktorantūras baigė 30 

asmenų, iš kurių 29 apgynė disertacijas. 2015 m. Biologijos krypties doktorantūrą baigė 3, 

Edukologijos krypties doktorantūrą – 6 asmenys (30 lentelė). 

 

30 lentelė. Trečiosios pakopos studijų rezultatyvumas 2012–2015 m. 

  2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. Iš viso 

Biologijos krypties doktorantūra Baigė 6 3 3 3 15 

Apgynė 3 6 3 3 15 

Edukologijos krypties doktorantūra Baigė 5 2 6 3 16 

Apgynė 3 5 3 3 14 

Bendras biologijos ir edukologijos krypčių 
rezultatyvumas 

Baigė 11 5 9 6 31 

Apgynė 6 11 6 6 29 
 



Tarptautinės programos 
ir tarptautinis akademinis 
mobilumas 
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Už Universiteto tarptautinių ryšių įgyvendinimo politiką ir strategiją atsakingas Tarptautinių ryšių 

skyrius. Dalyvaudamas tarptautinėse studentų bei akademinio personalo judumo ir bendradarbiavimo 

programų veiklose, Universitetas siekia plėtoti darnų ilgalaikį bendradarbiavimą su įvairiais strateginiais 

užsienio partneriais – aukštosiomis mokyklomis, įmonėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. 

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 išlieka vienu iš pagrindinių Universiteto prioritetų, o studentų ir akademinio 

personalo tarptautinis judumas yra viena iš prioritetinių tarptautiškumo plėtros priemonių. 

 

 

Erasmus tarpinstitucinės bendradarbiavimo sutartys 

 

ERASMUS+ studentų ir akademinio personalo judumo veikla, vykdoma pagal tarpinstitucines 

bendradarbiavimo sutartis su Europos šalių aukštosiomis mokyklomis. Universitetas yra sudaręs 

bendradarbiavimo sutartis su 78 universitetais ir aukštosiomis mokyklomis iš 25 Europos šalių (6 pav.).  
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6 pav. Mokymosi visą gyvenimą ir ERASMUS+ programų užsienio partnerių skaičius 2011–2015 m. 
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Per pastaruosius penkerius metus Universiteto partnerių tinklas nuolatos plėtėsi, suteikdamas 

galimybes studentams ir personalui gilinti savo bendrąsias ir profesines žinias, įgūdžius ir gebėjimus, 

pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus, įgyti tarptautinės ir tarpkultūrinio bendravimo patirties, didinti 

Universiteto matomumą tarptautinėje erdvėje. Siekdamas pagerinti informacijos prieinamumą 

ERASMUS+ programos dalyviams, Tarptautinių ryšių skyrius LSU tinklalapyje parengė trumpą kiekvienos 

partnerinės institucijos profilį, kurį sudaro nuoroda į studijų modulių katalogą, apgyvendinimo 

informacija, minimalūs kalbos žinių reikalavimai, paraiškų pateikimo terminai, kitos naudingos nuorodos. 

Nuo 2015 metų naujais Universiteto partneriais tapo šios aukštosios mokyklos: 

• Alikantės universitetas, Ispanija; 

• Madrido technikos universitetas, Ispanija; 

• Čičesterio universitetas, Jungtinė Karalystė; 

• Splito universitetas, Kroatija; 

• Krokuvos B. Čecho kūno kultūros akademija, Lenkija; 

• Maltos universitetas, Malta; 

• Slovakijos medicinos universitetas, Slovakija; 

• Halmstado universitetas, Švedija; 

• MSH Hamburgo medicinos mokykla, Vokietija; 

• Magdeburgo Oto fon Gerikės universitetas, Vokietija. 

 
31 lentelė. 2015–2016 m. m. ERASMUS+ programos šalių universitetų–partnerių sąrašas 

Šalis Partnerių skaičius Aukštojo mokslo institucija 

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 

  Sealand universitetinė kolegija 

  Pietų Danijos universitetas 

Estija 1 Tartu universitetas 

Graikija 1 Atėnų universitetas  

Ispanija 6 Alikantės universitetas 

  Barselonos universitetas 

  Granados universitetas 

  Leono universitetas 

  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 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

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 

Nyderlandai 2 Groningeno Hanze universitetas 

  InHolland taikomųjų mokslų universitetas 

Norvegija 2 Agderio universitetas 

  Telemarko universitetinė kolegija 

Portugalija 5 Fernando Pessoa universitetas 

  Leirijos politechnikos institutas 

  Lisabonos universitetas 

  Santareno politechnikos institutas 

  Tras-os-Montes e Alto Douro universitetas 

Rumunija 1 Oradia universitetas 

Slovakija 2 Bratislavos Komenskio universitetas 

  Slovakijos medicinos 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 3 Halmstado universitetas 

  Malmės universitetas 

  Stokholmo universitetas 

Turkija 5 Abant Izzet Baysal universitetas 

  Celal Bayar universitetas 

  Dokuz Eylül universitetas 

  Egėjo universitetas 

  Gedik universitetas 

Vengrija 1 Pėčo universitetas 

Vokietija 7 Bairoito universitetas 

  Erlangeno-Niurnbergo Frydricho Aleksandro universitetas 

  Getingeno Georgo Augusto universitetas 

  MSH Hamburgo medicinos mokykla 

  Magdeburgo Oto fon Gerikės universitetas 

  Paderborno universitetas 

  Vokietijos sporto universitetas 
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Studentų ir personalo mainai 

 

Studentų judumas. Pagal 2012–2017 m. LSU integruotos veiklos strategijos 2.1 uždavinį 

„Užtikrinant studijų tarptautiškumą, stiprinti savo patirties eksportą sporto moksle ir studijose“, 2014–

2015 m. m. buvo planuota, kad išvykstančių studentų skaičius sudarys 2,8 proc. bendro studentų 

skaičiaus. Šis rodiklis buvo pasiektas – 2014–2015 m. m. dalinių studijų ir atlikti praktiką išvyko 61 

studentas (55 pirmosios pakopos studentai ir 6 magistrantai). 2014–2015 m. m. pradėta vykdyti nauja 

studentų judumo veikla – absolventų praktika užsienyje, skirta studijas baigusiems jauniems 

specialistams. Šia galimybe 2014–2015 m. m. pasinaudojo 2 studentai. 

 
32 lentelė. Išvykstančių ir atvykstančių studentų pasiskirstymas pagal veiklas ir judumo programas 2014–
2015 m. m.  

Veiklos tipas Programos pavadinimas 
Išvykstančių studentų 

skaičius 
Atvykstančių studentų 

skaičius 

Dalinės studijos 

Erasmus+ 39 29 

NordPlus 2 1 

Valstybinės stipendijos 2 – 

Dvišalės sutartys – 3 

Praktika Erasmus+ 16 – 

Absolventų praktika Erasmus+ 2 – 

Iš viso  61 33 

 

Palyginti su 2013–2014 m. m., bendras studentų, išvykstančių pagal ERASMUS+ programą, skaičius 

2014–2015 m. m. padidėjo 14 proc., o studentų, išvykstančių atlikti praktiką, padaugėjo dvigubai (7 pav.). 
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7 pav. Studentų, išvykstančių studijuoti ir atlikti praktiką, skaičius 2011–2015 m. 

 

2014–2015 m. m. dalinių studijų atvyko 33 užsienio studentai iš 11 Europos šalių (26 pirmosios 

pakopos studentai ir 7 magistrantai). Palyginti su praėjusiais mokslo metais, atvykstančių ERASMUS+ 

studentų skaičius padidėjo nežymiai. Daugiausia užsienio studentų atvyko iš Čekijos (6), Ispanijos (6) ir 

Turkijos (6), taip pat atvyko studentų iš Vokietijos, Austrijos, Danijos ir kt. Per visą dalyvavimo Erasmus 

programoje laikotarpį Universitete studijavo 222 užsienio mainų studentai (2001–2015 m.). Pirmą kartą 

pagal dvišalį susitarimą į Universitetą atvyko mainų studentai iš Kazachstano sporto ir turizmo akademijos. 
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8 pav. Išvykstančių ir atvykstančių studentų skaičius 2011–2015 m. 

 

Universiteto studentai dalinėms studijoms užsienyje pasirinko 20 partnerinių institucijų iš 11 

šalių. Daugiausia studentų studijavo Portugalijos (13), Čekijos (6), Lenkijos (5) ir Kroatijos (5) aukštosiose 

mokyklose. Didžiausias studentų skaičius vyko į 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. 

Pirmą kartą pagal Valstybinių stipendijų fondo skirtą stipendiją LSU Sportinės rekreacijos ir turizmo III 

kurso studentas vyko dalinių studijų į Meksikos valstybinį autonominį universitetą. 

Kiekvienais metais Universitetas ieško vis naujų būdų ir priemonių, kaip skleisti žinią apie 

ERASMUS+ ir kitų akademinio judumo programų galimybes, žadinti studentų norą dalyvauti šiose 

programose. 2014–2015 m. m. buvo surengti įvairūs sklaidos renginiai studentams: informacinis 

seminaras-mugė „Erasmus dienos“, nuotraukų konkursas ir paroda „Studijuok su Erasmus“, informacinis 

seminaras pirmosios pakopos I kurso studentams įvadinės savaitės metu. Visiems pirmosios pakopos I 

kurso studentams buvo išdalintos knygutės užrašams su informacija apie Erasmus+ programą. 

2014–2015 m. m. judumo programose aktyviausiai dalyvavo pirmosios pakopos studijų 

programų Treniravimo sistemos (20), Sportinė rekreacija ir turizmas (12) bei Kineziterapija (11) studentai 

(33 lentelė), o mažiausiai aktyvūs buvo pirmosios pakopos studijų programų Taikomoji fizinė veikla, 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata bei Sporto industrijos studentai. Magistrantūros ir 

doktorantūros studentai tarptautinio judumo programų galimybėmis naudojasi žymiai mažiau, nes 

daugelis studentų dėl darbo arba šeimyninių aplinkybių negali išvykti ilgesniam laikui. Pagrindinė 

priežastis, trukdanti rinktis dalines studijas užsienio universitetuose – prastas užsienio kalbų mokėjimas, 

todėl ateityje turi būti skiriamas didesnis dėmesys vokiečių, prancūzų ir ispanų kalbų mokymui. 

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

ryšių skyriaus darbuotojai kartu su Studentų atstovybe organizuoja įvairius informacinius, pažintinius ir 

kultūrinius renginius (Tarptautinė-orientacinė savaitė, ekskursija po Kauno miestą, LSU laboratorijas ir 

sales, nacionalinių patiekalų vakaronė ir kt.). Užsienio studentams adaptuotis ir integruotis padeda 

Universitete veikiantis studentų mentorių tinklas ESN LSU, kurio nariai pasitinka atvykusius studentus, 

padeda apsigyventi, juos globoja, teikia įvairią informaciją, praktinę pagalbą, rūpinasi atvykusiųjų 

socialine integracija.  
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33 lentelė. Išvykstančių studentų skirstinys pagal studijų programas 2014–2015 m. m. 

Studijų programa Pakopa Studentų skaičius 

Treniravimo sistemos I 20 

Sportinė rekreacija ir turizmas I 12 

Kineziterapija I 11 

Fizinis ugdymas ir sportas I 5 

Sporto industrijos I 3 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata I 2 

Socialinė pedagogika I 2 

Taikomoji fizinė veikla I 1 

Kineziterapija II 2 

Treniravimo sistemos II 2 

Turizmo ir sporto vadyba II 1 

 

Personalo judumas. 2014–2015 m. m. personalo judumo programoje dalyvavo 35 LSU 

darbuotojai (25 dėstytojai vyko dėstymo vizito, 10 darbuotojų vyko mokymosi vizito) (9 pav.). Pagal LSU 

2012–2017 m. integruotos veiklos strategijos 2.1 uždavinį „Užtikrinant studijų tarptautiškumą, stiprinti 

savo patirties eksportą sporto moksle ir studijose“, 2014–2015 m. m. buvo planuota, kad pagal 

ERASMUS+ ir Nordplus judumo programas išvykstančių dėstytojų skaičius sudarys 28 proc. pirmaeilėse 

pareigose dirbančių dėstytojų. Šis rodiklis buvo pasiektas – 2014–2015 m. m. dėstymo vizito vyko 36 

dėstytojai (25 dėstytojai pagal Erasmus programą ir 11 – pagal Nordplus programą). 

2014–2015 m. m. LSU dėstytojai skaitė paskaitas 15 užsienio šalių aukštųjų mokyklų. Daugiausia 

dėstytojų vyko į Ispanijos, Latvijos, Portugalijos ir Suomijos aukštąsias mokyklas. Dėl sumažėjusio 

personalo judumo veiklos finansavimo, palyginti su 2013–2014 m. m., bendras 2014–2015 m. m. 

ERASMUS+ personalo judumo programoje dalyvavusių dėstytojų skaičius labai sumažėjo. 

Universitetas kiekvienais akademiniais metais į judumo veiklą siekia įtraukti anksčiau joje 

nedalyvavusius dėstytojus ir administracijos darbuotojus. 2014–2015 m. m. pirmą kartą Erasmus 

dėstymo judumo veikloje dalyvavo 5 dėstytojai, personalo mokymosi mobilumo veikloje – 4 darbuotojai. 
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9 pav. Atvykstančių ir išvykstančių darbuotojų skaičius 2011–2015 m. 
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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 ir mokslinės veiklos organizavimo, infrastruktūros ir personalo valdymo, tarptautinių 

ryšių, karjeros ir kompetencijų plėtotės, studentų sporto ir laisvalaikio organizavimo srityse, 

dalyvaudami savaitės mokymuose arba vykdami stažuotis pagal individualų darbo planą. 

 

    

 

Akimirkos iš 2-osios LSU tarptautinės dėstymo savaitės 

 

Tarptautinių ryšių skyrius 2015 m. balandžio 13–17 d. organizavo 2-ąją tarptautinę dėstymo 

savaitę International Teaching Week 2015, kurios tikslas – suteikti studijų programoms platesnę 

tarptautinę perspektyvą. Renginyje savo žiniomis ir patirtimi dalijosi dešimt mokslininkų ir praktikų iš 

Čekijos, Jungtinės Karalystės, Olandijos, Portugalijos, Turkijos ir Vokietijos. Jų paskaitos ir pratybos buvo 

integruotos į 7 studijų programas. Renginys labai prisidėjo prie tarptautiškumo namuose koncepcijos, 

sudarančios galimybę studentams įgyti tarptautinės patirties ir tarpkultūrinių gebėjimų neišvykstant iš 

savo aukštosios mokyklos, įgyvendinimo Universitete. 

 

ERASMUS+ tarptautinis mobilumas su šalimis partnerėmis 

Nuo 2015 m. ERASMUS+ programa su nauja tarptautinio mobilumo (angl. international credit 

mobility) veikla atsivėrė pasauliui. Nauja ERASMUS+ programa remia bendradarbiavimą su ne Europos 

Sąjungos šalimis partnerėmis iš 13 pasaulio regionų. 2015 m. LSU laimėjo ERASMUS+ tarptautinio 

mobilumo projektą (Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA107-013386) su universitetais iš Bosnijos ir 

Hercegovinos, Izraelio ir Kinijos. 2015–2017 m. numatoma įgyvendinti 16 dalyvių (7 studentų ir 

9 dėstytojų) judumą tarp LSU ir partnerinių institucijų. 
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34 lentelė. ERASMUS+ tarptautinio mobilumo projekto partneriai ir numatomas dalyvių skaičius 

Šalis Aukštojo mokslo institucija 
Mobilumo dalyvių skaičius 

Studentai Dėstytojai 

Bosnija ir Hercegovina Sarajevo universitetas 2 4 

Izraelis Vingeito instituto Zinmano kūno kultūros ir sporto 
mokslų kolegija 

3 3 

Kinija Pekino sporto universitetas 2 2 

Iš viso 7 9 

 

 

Dalyvavimas tarptautiniuose ERASMUS+ ir Nordplus programų projektuose 

 

Dalyvavimas ERASMUS+ programos projektuose 

2015 m. Universitetas partnerio statusu dalyvavo keturiuose ERASMUS+ Sport programos 

projektuose (35 lentelė). 

 

35 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 

 

Dalyvavimas EK finansuojamose projektuose skatina Europos aukštųjų mokyklų 

bendradarbiavimą ir inovatyvumą. Šių projektų dėka aukštosios mokyklos kuria edukacinius studijų 

modulius, gerina studijų programų kokybę, didina neįgalaus jaunimo fizinį aktyvumą, rengia jungtines 

studijų programas, intensyvius kursus. Projektinė veikla padeda dėstytojams keistis sporto mokslo 

žiniomis, stiprinti profesionalių ir mėgėjų sporto klubų vadovų įgūdžius. Dalyvavimas EK 

finansuojamuose projektuose didina dėstytojų kompetenciją, gerina studijų programų kokybę, didina 

LSU žinomumą Europoje. 

 

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. 2014–2015 m. m. 

Universitetas dalyvavo trijuose Nordplus Higher Education (vieną iš jų koordinavo) ir dviejuose Nordplus 

Horizontal (vieną iš jų koordinavo) projektuose, 2015–2016 m. m. Universitetas dalyvauja keturiuose 

Nordplus Higher Education projektuose ir viename koordinuojamame Nordplus Horizontal projekte 

(36 lentelė). 
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36 lentelė. Dalyvavimas Nordplus programos projektuose  

Programos 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Projekto Nr. Pradžia Pabaiga Koordinatorius 

Dalyvavimas Nordplus projektuose 2014–2015 m. m. 

Nordplus 

Higher 

Education 

Nordplus‐Idrott (NIN) NPHE-
2014/10212 

2014 2015 Pietų Danijos 
universitetas, Danija 

Nordplus 

Higher 

Education 

SGUme NPHE-
2014/10333 

2014 2015 Turku taikomųjų mokslų 
universitetas, Suomija 

Nordplus 

Higher 

Education 

Nordic Master in Adapted 

Physical Activity (NMAPA) 

NPHZ-
2014/10394 

2014 2015 Lietuvos sporto 
universitetas 

Nordplus 

Horizontal 

Nordic‐Baltic Physical 

Activity Bridges (NBPAB) 

NPHZ-
2014/10107 

2014 2015 Lietuvos sporto 
universitetas 

Nordplus 

Horizontal 

Coaching through 

Generations 

HZ-2012_1a-
29946 

2012 2015 Scania sporto federacija, 
Švedija 

Dalyvavimas Nordplus projektuose 2015–2016 m. m. 

Nordplus 

Higher 

Education 

Network 

Nordplusforfun2015 

(SGUme) 

NPHE-
2015/10327 

2015 2016 Turku taikomųjų mokslų 
universitetas, Suomija 

Nordplus 

Higher 

Education 

Innovative Multidisciplinary 

Approach in Elderly Care 

(MultiNEC) 

NPHE-
2015/10103 

2015 2016 Latvijos universiteto Rygos 
medicinos kolegija, Latvija 

Nordplus 

Higher 

Education 

Nordplus‐Idrott (NIN) NPHE-
2015/10218 

2015 2016 Pietų Danijos 
universitetas, Danija 

Nordplus 

Higher 

Education 

Recreative Activities for 

Healthy Lifestyle 

NPHE-
2015/10156 

2015 2016 Latvijos sporto 
pedagogikos akademija, 
Latvija 

Nordplus 

Horizontal 

Nordic‐Baltic Physical 

Activity Bridges (NBPAB) 

NPHZ-
2014/10107 

2014 2017 Lietuvos sporto 
universitetas 

 

Palyginti su ankstesniais mokslo metais, išsiplėtė studijų programų įvairovė – aktyviausios šioje 

projektų grupėje yra Kineziterapija, Taikomoji fizinė veikla, Rekreacija, Kūno kultūra ir Nordplus‐Idrott. 

Jos suteikė galimybę dalyvauti įvairių sporto šakų atstovams. Dalyvaudami Nordplus programoje, 

studentai tobulino įgytas žinias organizuojamų seminarų, intensyvių kursų, vasaros stovyklų metu, o 

dėstytojai ne tik dalijosi kompetencija, bet ir susipažino su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų 

veikla, stiprino bendradarbiavimą, gerino anglų kalbos žinias, studijų programų kokybę, projekto 

rezultatus pristatė mokslinėse konferencijose, stiprino tarptautiškumą namuose. 

 

 

Narystė tarptautinėse organizacijose 

 

Universitetas yra 15 tarptautinių organizacijų narys (37 lentelė). Dalyvavimas šių organizacijų 

veikloje padeda stiprinti ir plėsti 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. Nuo 2013 m. Taikomosios biologijos ir 

reabilitacijos katedros docentė dr. Vilma Dudonienė yra Europos kineziterapijos aukštajame moksle 

tinklo (ENPHE) valdančiosios tarybos narė. 
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37 lentelė. Narystė tarptautinėse organizacijose 2015 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 mokslo, švietimo ir užimtumo tinklas 
European Network of Sport Science, Education and Employment 

ENSSEE 1997 

Europos kūno kultūros tinklas 
European I3PE Network 

I3PE 1998 

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 

Europos sporto ir užimtumo observatorija 
European Observatoire of Sport and Employment 

EOSE 2010 

Europos 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 

IASUNI 2013 

Europos sporto mokslo kolegija 
European College of Sport Science 

ECSS 2013 

Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacija 
The Association of Schools of Public Health in the Europian Region  

ASPHER 2014 

 

Įgyvendinant tarptautiškumo namuose koncepciją, siekiama skatinti dėstytojų dalyvavimą 

tarptautinių asociacijų ir tinklų veikloje. Europos sporto mokslo, švietimo ir užimtumo tinkle (ENSSEE) 

dalyvavo 3 dėstytojai, kurie pristatė studijų programų Treniravimo sistemos, Kūno kultūra bei Fizinis 

aktyvumas ir visuomenės sveikata išskirtinumą, dalijosi patirtimi tinklo komitetų veikloje.  

 

 

Tarptautinės studijos 

 

Tarptautinių studijų viešinimas parodose. 2014–2015 m. m. Universiteto atstovai viešino 

tarptautines studijas šešiose tarptautinėse studijų parodose. Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Indijoje, 

Kazachstane, Turkijoje, Japonijoje ir Izraelyje vykusiose parodose dalyvauta pagal Švietimo mainų 

paramos fondo bei Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą ES struktūrinės paramos projektą „Lietuvos 

aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ (Nr. VPI-2.2.-ŠMM-08-V-02-001) (38 lentelė).  
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38 lentelė. Dalyvavimas tarptautinėse studijų parodose 2014–2015 m. m. 

Parodos pavadinimas Data Vieta LSU atstovai 

European Association for International 

Education – EAIE 2014 Exhibition 
2014-09-15–20 Praha, Čekija I. Čikotienė 

A2 International Education Fair 2014-09-20–23 Almata ir Astana, 
Kazachstanas 

R. Jankauskienė, 
S. Pajaujienė, 
A. Mačiukas 

Higher Education and Careers – Najah 2014 2014-10-26–31 Abu Dabis, Jungtiniai 
Arabų Emyratai 

R. Jankauskienė 

European Higher Education Fair India 2014 2014-11-26–12-03 Delis, Indija I. Čikotienė 

    

IEFT Turkey Spring Fair 2015 2015-04-01–06 Izmiras, Stambulas, 
Turkija 

N. Masiulis 

Lithuanian and Izraeli Cooperation in Higher 

Education: Erasmus+ International 

Dimension Opportunities 

2015-05-03–09 Tel Avivas, Izraelis R. Jankauskienė, 
I. Čikotienė, 
V. Balčiūnienė 

European Higher Education Fair 2015 2015-05-12–18 Tokijas, Japonija I. Čikotienė 

 

Siekdamas gerinti Universiteto akademinio ir administracinio personalo užsienio kalbos žinias, 

Tarptautinių ryšių skyrius kartu su Karjeros ir kompetencijų plėtotės centru organizavo A2, B1, B2 lygių 

anglų kalbos kursus. Jie skirti padėti Universiteto dėstytojams rengti mokomąją medžiagą ir skaityti 

paskaitas anglų kalba, o administracijos darbuotojams – teikti konsultacijas ir kitas paslaugas užsienio 

studentams. 

 

39 lentelė. Tarptautinių ryšių skyriaus 2015 m. organizuoti renginiai  

 Renginio pavadinimas Data 

1. Nordplus Horizontal projekto Coaching through Generations baigiamasis 
seminaras studentams 

2015-01-26–28 

2. Įvadinė savaitė užsienio studentams 2015-02-02–06 

3. Nuotraukų konkursas „Studijuok su ERASMUS“ 2015-02–2015-03 

4. Informaciniai renginiai LSU studentams „ERASMUS+ dienos“ 2015-03-09–10 

5. 2-oji tarptautinė dėstymo savaitė International Teaching Week 2015 2015-04-13–17 

6. Susitikimas su studentais „Dalinės studijos užsienyje – studentų motyvavimas, 
atranka ir nauda“ 

2015-04-22 

7. Informacinis seminaras LSU darbuotojams „ERASMUS+ programa: personalo 
mobilumas 2015–2016 m. m.“ 

2015-05-27 

8. Išvažiuojamasis posėdis „Tarptautiškumo namuose plėtra“ 2015-06-12 

9. Įvadinė savaitė užsienio studentams 2015-09-01–05 

10. Susitikimas su studentais „Įgytų kompetencijų užsienio universitetuose pagal 
tarptautinius mainus įskaitymas ir pripažinimas“ 

2015-09-23 

11. Informacinis seminaras LSU darbuotojams „Erasmus+ tarptautinis mobilumas su 
šalimis partnerėmis“ 

2015-10-29 

12. Nacionalinis informacinis seminaras „Erasmus+ programos tarptautinio 
bendradarbiavimo galimybės su šalimis partnerėmis aukštojo mokslo srityje“ 

2015-12-10 

13. Tarpkultūrinis seminaras-popietė „Kinų arbatos gėrimo filosofija“ 2015-12-15 
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Užsienio svečiai 

 

2015 m. Universitetas tęsė sėkmingą bendradarbiavimą su Vilniaus universiteto Konfucijaus 

institutu. Pagal sutartį su šiuo institutu, 2014–2015 m. m. Universitete pedagoginę praktiką atliko 

savanorė iš Pekino sporto universiteto Junli Wang, kuri LSU studentams vedė taiči ir ušu praktines 

pratybas. 2015–2016 m. m. atvyko kitas savanoris iš Pekino sporto universiteto – Jingnan Yu. 2015 m. 

gegužės 4–9 d. Universitete svečiavosi Kinijos medicinos mokslų akademijos narė, Pekino Guang’anmen 

ligoninės Tarptautinio medicinos departamento gydytoja dr. Hao Wu, kuri pagal Švietimo mainų 

paramos fondo projektą „Dėl paramos užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos 

aukštosiose mokyklose“ atvyko skaityti paskaitų apie tradicinę kinų mediciną LSU studijų programos 

Kineziterapija studentams. 2015 m. gruodžio 15 d. VU Konfucijaus instituto lektoriai Jin Yu ir Gu Enquan 

vedė popietę „Kinų arbatos gėrimo filosofija“, kurioje supažindino su svarbia kinų kultūros paveldo 

dalimi – arbatos gėrimo ceremonija.  

Gegužės 31–birželio 3 d. Universitete lankėsi Tarptautinės fizinio aktyvumo ir fizinio pajėgumo 

tyrimų tarybos (angl. International Council for Physical Activity and Fitness Research – ICPAFR) 

prezidentas Franco Viviani, su kuriuo buvo aptarti 28-ojo ICPAFR simpoziumo organizavimo Lietuvos 

sporto universitete 2016 m. rugpjūčio 24–27 d. klausimai. 

Birželio 14–17 d. Universitete lankėsi Pekino sporto universiteto (Kinija) Sporto pasiekimų 

mokyklos dekanas Liren Chen ir Tarptautinių ryšių skyriaus direktoriaus pavaduotoja Mei Dong. Buvo 

pasirašytas dvišalio bendradarbiavimo memorandumas. 

Rugsėjo 9–13 d. Universitete lankėsi HOPSports organizacijos (JAV) viceprezidentas prof. dr. 

Ming-Kai Chin, kuris skaitė paskaitas LSU studentams, aptarė bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje 

galimybes. 

Spalio 5–8 d. pagal Švietimo mainų paramos fondo projektą „Dėl paramos užsieniečiams 

dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose“ Universitete lankėsi Virdžinijos 

universiteto (JAV) Curry edukologijos mokyklos profesorius Martin E. Block, su kuriuo buvo aptartas 

dvišalis bendradarbiavimas ir sutarta dėl dvišalio bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. 

Spalio 19–20 d. Universitete vyko jungtinės studijų programos Fizinis aktyvumas ir sveika 

gyvensena (angl. European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle – PAL) partnerių konsorciumo 

posėdis, kuriame dalyvavo InHolland taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai) ir Santareno 

politechnikos instituto Rio Majoro aukštosios sporto mokyklos (Portugalija) atstovai Susana Alves ir João 

Moutão. 

Lapkričio 11–15 d. Universitete lankėsi Magdeburgo Oto fon Gerikės universiteto (Vokietija) 

atstovės Anita Hoekelmann ir Sylvia Zabel. Buvo aptarti bendros studijų programos International Master 

in Performance Analysis of Sport (IMPAS) klausimai. 
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2015 m. statistiniai duomenys: 

• iš viso Universitete dirbo 311 asmenų; 

• per 2015 metus darbuotojų skaičius sumažėjo 8 proc.;  

• nėštumo ir gimdymo laikino nedarbingumo / vaiko auginimo ir priežiūros atostogų išėjo 

8 asmenys; 

• LSU dirbo 6 asmenys su negalia, 3 iš jų – pedagogai; 

• vienam vadovui vidutiniškai teko 12 darbuotojų;  

• pagal nuotolinio darbo sutartį dirbo 14 asmenų, 4 iš jų – akademinio personalo nariai;  

• bendras nedarbingumo (dėl įvairių priežasčių) rodiklis ‒ 0,5 proc.  

 

 

Pedagoginis personalas 

 

2015 m. sausio 1 d. pedagoginis personalas sudarė 45,6 proc. visų Universiteto darbuotojų, 

o 2015 m. gruodžio 31 d. – 45,3 proc. 83 proc. pedagoginio personalo turėjo mokslo laipsnius.  

Ataskaitiniais metais konkurso būdu aukštesnes pareigas užėmė 3 pedagogai.  

32,9 %

15,0 % 26,4 %

25,7 %

asistentas

lektorius

docentas

profesorius

 
10 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal pareigas 

 

Kviestiniai dėstytojai sudarė 20,6 proc. viso pedagoginio personalo. Daugiausia kviestinių 

dėstytojų dirbo Treniravimo mokslo katedroje. 60 proc. visų Universitete dirbančių asistentų ir 10 proc. 

visų Universitete dirbančių profesorių turėjo kviestinio dėstytojo statusą.  
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11 pav. Dėstytojų tarnybinio atlyginimo koeficientų skirstinys 

 

Pagal 2015 m. kovo 5 d. LSU Senato patvirtintus Dėstytojų tarnybinio koeficiento nustatymo 

kvalifikacinius reikalavimus, visiems Universitete dirbantiems asistentams taikomas vienodas tarnybinio 

atlyginimo koeficientas.  
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12 pav. Dėstytojų skirstinys pagal lytį 

 

2015 metais Treniravimo mokslo katedroje dirbo 44, Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo 

katedroje – 40, Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedroje – 37, Sporto vadybos, ekonomikos ir 

sociologijos katedroje – 20 dėstytojų.  
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17,14 %

5,71 %

12,14 %

37,86 %27,14 %

25–35 m.

36–45 m.

46–55 m.

56–65 m.

vyresni nei 65 m.

 

13 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal amžių 

 

49 proc. visų Universitete dirbančių asistentų buvo 25–35 metų, o 69 proc. lektorių, 87 proc. 

docentų ir 62 proc. profesorių – 36–55 metų. 

10 %

5 % 16 % 27 %

21 % 20 %

iki 5 m.

5–10 m.

11–15 m.

16–20 m.

21–25 m.

daugiau nei 25 m.

 
14 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal darbo stažą 

 

Palyginti su ankstesniais metais, 2015 m. pedagoginio personalo sudėtis išliko panaši. Lektoriaus 

ir docento pareigas ėjo daugiausia vidutinio amžiaus moterys. Pedagoginis krūvis išliko panašus. 

Universitete stabilizavosi kviestinių dėstytojų skaičius, daugiausia jų dirbo Treniravimo sistemų studijų 

programoje.  

 

 

Mokslo personalas 

 

2015 m. sausio 1 d. mokslo personalas sudarė 10,6 proc. visų Universiteto darbuotojų, o 

2015 m. gruodžio 31 d. – 10,9 proc.  

79 proc. visų mokslo darbuotojų turėjo mokslo laipsnį.  

61,7 proc. visų mokslo darbuotojų pagrindines pareigas ėjo Sporto mokslo ir inovacijų institute.  
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15 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal pareigas 

 

Visiems einantiems jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas taikytas vienodas tarnybinio 

atlyginimo koeficientas. Asmenims, einantiems mokslo darbuotojo pareigas, taikytas maksimalus 

tarnybinio atlyginimo koeficientas. 43 proc. vyresniųjų mokslo darbuotojų taikytas maksimalus, o 

28,5 proc. – vidutinis tarnybinio atlyginimo koeficientas. 78 proc. vyriausių mokslo darbuotojų taikytas 

maksimalus tarnybinio atlyginimo koeficientas.  

32,4 %

26,5 %8,8 %

32,4 %
25–35 m.

36–45 m.

46–55 m.

56–65 m.

 
16 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal amžių 

 

Daugiau kaip 50 proc. visų mokslo darbuotojų buvo 30–50 metų asmenys, einantys vyresniojo ir 

vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas.  

8,82 %

20,58 %

26,47 % 44,11 %
iki 5 m.

5–10 m.

11–15 m.

16–20 m.

 

17 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal darbo stažą 

 

Ataskaitiniais metais Universitete pirmą kartą mokslo darbuotojų pareigas ėjo po lygiai vyrų ir 

moterų, 70 proc. moterų, dirbusių mokslo darbuotojomis, turėjo mokslo laipsnį. 
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Administracija ir aptarnaujantis personalas 

 

2015 m. sausio 1 d. administracija ir aptarnaujantis personalas sudarė 58 proc. visų Universiteto 

darbuotojų, 2015  m. gruodžio 31 d. – 58,5 proc. 

5 proc. administracijos ir aptarnaujančio personalo darbuotojų turėjo mokslo laipsnį. 

Didžioji dalis (63,5 proc.) administracijos ir aptarnaujančio personalo 2015 m. Universitete dirbo 

vienu etatu, 10 asmenų – pagal nuotolinio darbo sutartį.  
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18 pav. Administracijos ir aptarnaujančio personalo skirstinys pagal darbo laiką 

 

2015 metais iš darbo buvo atleisti 29 asmenys, iš jų 3,5 proc. išėjo iš darbo savanoriškai, 

10,3 proc. – pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai. Bendra darbuotojų kaita – 9,3 proc. ir tai neviršija 

klasikinės rodiklio kaitos (7–10 proc.). Maža savanoriškos kaitos rodiklio reikšmė rodo, kad darbuotojai 

yra prisirišę prie organizacijos, patenkinti darbo vieta ir aplinka. Tačiau galima ir rizika: naujų patirčių, 

idėjų, požiūrių trūkumas.  

61,3 proc. administracijos ir aptarnaujančio personalo sudarė moterys.  

18,23 %
18,78 %

16,57 %
8,29 % 6,63 %

31,43 %

iki 25 m.

25–35 m.

36–45 m.

46–55 m.

56–65 m.

vyresni nei 65 m.

 
19 pav. Aptarnaujančio ir pagalbinio personalo skirstinys pagal amžių 



 

Lietuvos sporto universiteto veikla 2015 metais 

62 

8,29 %
6,63 %

11,05 %

17,13 %
56,91 %

iki 5 m.

5–10 m.

11–15 m.

16–20 m.

daugiau nei 25 m.

 
20 pav. Aptarnaujančio ir pagalbinio personalo skirstinys pagal darbo stažą 

 

2016 m. numatyta pagrindinė veikla, susijusi su personalo valdymu, – įgyvendinti žmogiškųjų 

išteklių plėtros strategiją.  
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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. 

2015 m. vykdant restruktūrizaciją Skyriaus darbuotojų buvo sumažinta iki minimumo – liko 26 (tarp jų – 

budėtojai ir baseino darbuotojai), nuo kurių darbo rezultatų priklauso visų bendruomenės narių darbo 

sąlygos.  

 

Pastatai ir žemės sklypai 

Universitetas 2015 m. patikėjimo ir nuosavybės teise disponavo pastatais, kurių bendras plotas 

31 979,90 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. (40 lentelė). 
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40 lentelė. Pajamos, gautos už LSU patalpų nuomą ir paslaugas 2015 m. 

Objekto pavadinimas Pajamos, Eur 

Maniežo paslaugos 33 970,47 

Birštono bazės paslaugos 128,49 

Palangos poilsio bazės paslaugos 9 075,00 

Baseino paslaugos 52 606,24 

Bendrabučių veikla 107 227,04 

Patalpų nuoma 10 397,50 

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

knygų pardavimas ir kt.) 

429 625,70 

Iš viso 643 030,44 

 

Patalpų remontas 

 

41 lentelė. Darbai, atlikti Universitetui priklausančių pastatų patalpose iki 2015 m. gegužės 1 d. 

Patalpos Plotas, kv. m 

Suremontuota:  

sienų 650 

lubų 190 

grindų 85 

Durų, medinių spintų remontas ir dažymas 80 

Radiatorių ir metalinių vamzdžių dažymas 19 

Iš viso 1 024 

 

Įgyvendinti projektai: 

1. Lengvosios atletikos maniežo Aušros g. 42 rekonstravimas. 

2 903 538,33 Lt gauta iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo. 

Projektas įgyvendintas, pasirašytas statybos darbų baigimo aktas. 

2. Lengvosios atletikos maniežo sportinės dangos „REGUPOL.AG“ atnaujinimas. 

Projektas įgyvendintas. 35 000,00 Eur gauta iš KKSD.  

3. Pagalbinės paskirties pastato 8/1 m rekonstravimas į mokslo paskirties pastatą – „Sveikatą 

stiprinančios fizinės veiklos mokymo centras“, Kauno m. Sporto g. 6, projektiniai pasiūlymai. 

Dokumentai parengti 2015 m. rugpjūčio 20 d., statyba nebuvo vykdoma. 
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Atlikta smulkių samdos darbų: 

• Centrinių rūmų kieme išvalyti drenažo šuliniai. 

 

Studentų apgyvendinimas 

Universiteto bendrabutyje apgyvendinta 260 studentų. 2015 m. rugpjūčio mėn. patikėjimo teise 

atidavus Universitetui Sporto viešbutį, jame apgyvendinta 131 studentas.  

Sporto viešbučiui gauta 40 naujų lovų labdara. 

Bendrabučius administruoja įmonė UAB „Economus“, priežiūros darbus atlieka UAB 

„Santermita“ ir valymo firma 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. 

 

42 lentelė. Automobilių eksploatacijos ir remonto išlaidos 

Išlaidų paskirtis 2014 m., Lt 2015 m., Eur 

Kuras 24 121,25 5 605,61 

Eksploatacija ir remontas 4 367,96 1 399,72 

Draudimas 2 218,00 1 668,23 

Nuoma 48 752,25 9 790,10 

Iš viso 79 459,46 18 463,66 

 

Automobilių ūkyje yra 5 automobiliai, autobusas Isuzu Turkuaz (27 vietų) ir mikroautobusas LDV 

Convoy (16 vietų) neeksploatuojami dėl blogos techninės būklės. 

Transporto padalinyje dirba 2 vairuotojai. 

 

43 lentelė. Automobiliai ir jų eksploatacija 

Automobilio markė 
Nuvažiuota km Sunaudota degalų, l 

2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m. 

Toyota Avensis 31 891 4 844 2 988,35 426,27 

Ford Transit ‒ 7 201 ‒ 817,67 

VW JETTA 34 984 40 944 2 251,30 2 497,58 

Iš viso 70 553 52 989 5 702,56 3 741,52 

 

Naujas Ford Transit 2015 m. nupirktas iš LTOK lėšų už 40 000 Eur. 
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Lietuvos sporto universiteto finansai valdomi pagal Tarybos priimtus sprendimus ir 

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 2015 metus pateikimo konsoliduojančiam asmeniui – Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai – terminas yra 2016 m. kovo 10 d., todėl šios ataskaitos 

finansiniai duomenys yra preliminarūs, ikiataskaitiniai. 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 pateikti 

duomenys yra perskaičiuoti į eurus. 

 

 

Pajamos 

 

2015 m. LR Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintos dvi veiklos programos: Aukščiausiosios 

kvalifikacijos specialistų rengimo bei Studentų rėmimo ir jų kreditavimo. Valstybės biudžeto asignavimų 

LSU programoms vykdyti gauta 3175,7 tūkst. Eur. Veiklai vykdyti buvo skirta dar 2512,9 tūkst. Eur LSU 

nuosavų lėšų, iš jų 425,4 tūkst. Eur – nepanaudotas 2014 m. likutis. 
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Studentų 

rėmimas ir 

kreditavimas; 

167,7 tūkst. Eur; 

3 proc.

LSU nuosavos 

lėšos; 2512,9 

tūkst. Eur; 

44 proc.

Aukščiausiosios 

kvalifikacijos 

specialistų 

rengimas;

 3008 tūkst. Eur; 

53 proc.

 
 

21 pav. LSU patvirtintų programų pajamų struktūra 2015 m. 
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22 pav. LSU programų finansavimo dinamika 2011–2015 m. 

 

2015 m. Valstybės biudžeto asignavimai ir LSU nuosavos lėšos su nepanaudotu 2014 m. likučiu 

pateikta 44 lentelėje. 

Iš 5 688,6 tūkst. Eur 4 884,5 tūkst. Eur (85,9 proc.) buvo skirta paprastosioms išlaidoms (darbo 

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

stipendijoms) ir 804,1 tūkst. Eur (14,1 proc.) – nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam materialiajam ir 

nematerialiajam turtui įsigyti). 

 

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

Išlaidos 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Paprastosios  4 679,4 4 683,5 4 814,8 4 784,8 4 884,5 

Nepaprastosios  59,4 105,0 99,9 49,2 804,1 

Iš viso 4 738,8 4 788,5 4 914,7 4 834,0 5 688,6 
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Universiteto lėšų, skirtų paprastosioms išlaidoms ir ilgalaikiam turtui įsigyti iš Valstybės biudžeto 

ir nuosavų lėšų, 2011–2015 m. dinamika pateikta 23 paveiksle. 
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23 pav. Valstybės biudžeto subsidijų ir LSU nuosavų lėšų dinamika 2011–2015 m. (tūkst. Eur) 

 

Lietuvos sporto universiteto nuosavos lėšos  

LSU nuosavų lėšų 2015 m. gauta 2 427,6 tūkst. Eur, t. y. 1,1 proc. arba 28,1 tūkst. Eur mažiau nei 

2014 m. LSU nuosavų lėšų struktūra pateikta 45 lentelėje. 

 

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

Objekto pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Procentinė 
visų pajamų 

dalis 
2015 m.  

Mokesčiai už studijas 1 822,2 2 027,1 2 069,4 2 160,7 2 081,3 85,7 

Maniežo paslaugos 36,5 30,6 24 32,5 27 1,1 

Birštono bazės paslaugos 2,2 0,5 0,9 0,5 0,2 0,01 

Palangos poilsio bazės paslaugos 6,7 4,5 4,1 5,4 7,5 0,3 

Baseino paslaugos 41,8 39,6 33,7 44,2 44,5 1,8 

Bendrabučių veikla 96,3 88,7 97,1 119,7 136,2 5,6 

Patalpų nuoma 9,5 16,2 10,9 9,1 9 0,4 

Mokslo tiriamieji darbai 0 0 14,6 4,1 60,7 2,5 

KKPC seminarai, kursai, konferencijos 0 0 36,8 40,1 16,3 0,7 

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

63,9 76,5 31,6 39,4 44,9 1,8 

Iš viso 2 079,1 2 283,7 2 323,1 2 455,7 2 427,6 100 

 

Didžioji pajamų dalis (85,7 proc.) – mokesčiai už studijas. Pastebėtos pajamų, gautų iš 

bendrabučio veiklos, augimo tendencijos: 2015 m. gauta 136,2 tūkst. Eur, t. y. 13 proc. arba 

16,5 tūkst. Eur daugiau nei 2014 m. Smarkiai padaugėjo ir pajamų už mokslo tiriamuosius darbus 

(56,6 tūkst. Eur). Bendros šios finansavimo programos pajamų kaitos tendencijos pateiktos 24 paveiksle. 
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24 pav. LSU nuosavų lėšų dinamika 2011–2015 m. (tūkst. Eur) 

 

Tikslinės lėšos 

Be Valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų, Universitetas 2015 m. gavo ir tikslinės paskirties lėšų, 

kurias sudarė parama bei lėšos, skirtos projektinei veiklai užtikrinti. 

 

46 lentelė. Tikslinių lėšų skirstinys pagal lėšų davėjus  

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto kodas 
Suma, 

tūkst. Eur 

MOKSLO PROJEKTAI 

1. LMT parama dalyvauti VIII tarptautiniame moksliniame 
turizmo kongrese (Portugalija) 

LMT sut. KEL-257/2015 1,1 

2. LMT parama dalyvauti 8-ojoje tarptautinėje 
Edukologijos mokslų mokslinėje-praktinėje 
konferencijoje (Madridas) 

LMT sut. KEL-260/2015 2,2 

3. LMT parama dalyvauti mokslinėje konferencijoje 
„International Federation of Physical Education Afro-
European Conference on Physical Education and Sport“ 

LMT sut. KEL-256/2015 1,0 

4. LMT parama dalyvauti 10-ajame tarptautiniame 
Europos kūno kultūros federacijos kongrese ir 1-ojoje 
Europos ir Afrikos tarptautinės kūno kultūros 
federacijos konferencijoje „Fizinis ugdymas ir sportas 
dėl taikos, vystymosi ir tarpkultūrinio supratingumo“ 

LMT sut. KEL-258/2015 0,5 

5. LMT parama dalyvauti tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje „18th Eurasia Business and Economics 
Society Conference“ (Jungtiniai Arabų Emyratai) 

LMT sut. KEL-259/2015 1,4 

6. LMT parama mokslininko O. Seynnes viztui į LSU alikti 
tyrimą „Jungiamojo audinio pažaida po ekscentrinių-
koncentrinių fizinių krūvių“ 

LMT sut. Nr. SF3-.../TYR-069 0,3 

7. LMT parama dalyvauti Europos sporto mokslo, švietimo 
ir užimtumo tinklo XIII forume 

sut. KEL-081/2015 1,0 

8. LMT parama dalyvauti tarptautinėje Madrido 2015 
AIESEP konferencijoje  

sut. KEL-080/2015 0,9 

9. LMT parama mokslo renginiui „Fizinio aktyvumo 
reikšmė fiziologiniams, pažintiniams ir emociniams 
procesams vyresniame amžiuje“ 

sut. Nr. MOR-027/2015 2,0 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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10. Senėjimo sąsajos su motorinės ir kognityvinės sistemos 
nuovargiu bei atsparumu hipertermijai 

LMT sut. MIP-017/2014 29,4 

11. Mobingo / patyčių kaip psichosocialinio stresoriaus 
prevencija, įgyvendinant ISA 

LMT sut. MIP-094/2014 8,9 

12. CareWare „Išmanioji apranga sportui ir sveikatai“ 
(Smart wearable sport and health solutions) 

MITA sut. Nr. 31V-6 35,1 

13. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA sut. Nr. 31V-113 8,3 

14. Maskvos tarptautinis lengvosios atletikos federacijos 
centras 

sut. Nr. 2015-15 17,7 

Iš viso mokslo projektų 109,8 

STUDIJŲ PROJEKTAI 

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

9,4 

2. Specialybės kalbos dėstymo programa Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija 

4,6 

3. ŠMM lėšų naudojimo sutartis „Sportinės ir kūrybinės 
veiklos sintezė“ 

Nr. S-444 2,0 

4. ŠMM lėšų naudojimo sutartis „Trumpalaikio įdarbinimo 
galimybių studentams poreikis ir galimybės sukūrimas“ 

Nr. S-369 3,2 

5. ŠMM lėšų naudojimo sutartis „Studentų fizinio 
aktyvumo poreikio bei sveikatinimo galimybių 
universitetuose analizė“ 

Nr. S-368 6,0 

6. ŠMM lėšų naudojimo sutartis „Studentų požiūrio į 
studijų rezultatus orientuotos studijų sistemos 
įgyvendinimą aukštosiose mokyklose tyrimas: sveikos 
gyvensenos ugdymo kompetencijos poreikis ir 
vertinimas švietimo ugdymo krypčių studijose“ 

Nr. S-674 2,0 

7. ŠMM tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų 
studentams 

Nr. S-738 3,7 

8. ŠMM lėšų naudojimo sutartis. Papildomas doktorantų 
stipendijų finansavimas 

Nr. S-808 7,5 

9. ŠMM lėšų naudojimo sutartis „Europos diena su 
kamuoliu. Stop problemoms ir patyčioms“ 

Nr. S-443 1,0 

10. Erasmus studentų mainų programai LLP-ERA-ESF-2013-LT-1033 16,9 

11. Erasmus studentų mainų programai 2014-LT-NAC-013 23,8 

12. Erasmus studentų mainų programai 2015-LT-NAC-052 27,1 

13. Erasmus studentų mainų programai 2014-1-LT01-KA103-000029 73,1 

14. Erasmus studentų mainų programai 2015-1-LT01-KA103-013085 86,4 

15. Erasmus studentų mainų programai 2015-1-LT01-KA107-013386 36,7 

16. Erasmus+ projektas „Sport Physical Education and 
Coaching in Health“ (SPEECH)  

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

1,1 

17. Erasmus+ projektas „Sport Empowers Disabled Youth“ 
(SEDY)  

2014-3140/033-001 8,5 

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

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

8,7 

19. Erasmus+ projektas „How to Lead a Sport Club to a 
Successful Future“ (SportGo) 

2014-3140/014-001 14,1 

20. Tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų 
studentams 

ŠMM (tikslinės stipendijos)  65,3 

21. M. Gruodžio stipendijų fondas Carol M. Gruodžio atminimo 
fondas 

1,2 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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22. Projekto „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 
bendradarbiavimo sutartis 

VP1-2.2-SMM-08-V-02-001 1,4 

23. Projektas „Savanorių mokymas“ EAC/21/2009/146 0,3 

24. LSMU bendradarbiavimo sutartis BN14/06/25/04 6,8 

25. Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės 
ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje, rengimo 
tobulinimas. BIOMEDOKT 

VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002 7,5 

26. Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I–II pakopų 
studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje 
reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose 
modelio sukūrimas 

VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002 1,5 

27. Švietimo mainų paramos fondo parama H. Wu, 
M. J. Callan, M. E. Block vizitams dėstyti Lietuvos sporto 
universitete 

UD-2015-LT-1373 3,5 

28. Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių 
institucijų bendradarbiavimo ir gebėjimų stiprinimas  

NOR-LT-10-VRM-01-K-02-005 55,6 

29. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas nutarimas Nr. 7 0,4 

Iš viso studijų projektų 479,3 

SPORTO PROJEKTAI 

1. ŠMM lėšų naudojimo sutartis „LSU Move Week“  sut. Nr. S-715 4,0 

2. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sut. Nr. S-34 11,0 

3. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas nutarimas Nr. 40 4,3 

4. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas potvarkis Nr. 72 0,7 

5. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas potvarkis Nr. 71 8,2 

6. Kęstučio Mikėno vardinė stipendija sut. Nr.S-18 1,0 

7. A. Guogos paramos fondas sut. Nr. S-16/AG-PS-70 3,0 

8. A. Guogos paramos fondas  sut. Nr. S-14/AG-PS-63 1,2 

9. Eimanto Skrabulio vardinė stipendija sut. Nr. S-27 2,4 

10. Gintaro Skobo vardinė stipendija sut. Nr. S-23 1,5 

11. UAB „Stamita“ parama  sut. Nr. 20 1,4 

12. UAB „Baltic sport“ parama  sut. Nr. 2015/07/01 1,7 

13. AB „Kauno grūdai“ parama  sut. Nr. S-21 3,5 

14. UAB „Teledema“ parama sut. Nr. S-82 0,4 

15. UAB „Strukūra“ parama sut. Nr. S-04 1,7 

16. Lietuvos studentų krepšinio lygos parama sut. Nr. S-30A 0,3 

17. Kauno tinklinio klubo „Svaja“ parama  sut. Nr. S-31 0,1 

18. VšĮ Atleto krepšinio klubo parama sut. Nr. S-59 0,5 

19. VšĮ Sveikatingumo programos parama  sut. Nr. S-29 0,2 

20. UAB „Ekspozicijų centras“ vardinių stipendijų fondas 
didelio meistriškumo sportininkams 

sut. Nr. S-12 1,7 

21. UAB „Ekoproduktas“ vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

sut. Nr. S-22 1,7 

22. UAB „Ekoproduktas“ vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

sut. Nr. S-58 1,0 

23. UAB „Rentgenas“ vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

sut. Nr. S-205 0,6 

24. UAB „Struktūra“ vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

sut. Nr. S-30 1,2 

25. Marijaus Stačioko vardinė stipendija didelio 
meistriškumo sportininkui 

sut. Nr. S-26 0,5 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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26. Rimanto Rutkausko vardinė stipendija didelio 
meistriškumo sportininkui 

sut. Nr. S-24  0,2 

27. VšĮ SVVOT vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

sut. Nr. S-08 2,0 

28. Kauno r. savivaldybės administracijos parama projektui 
„Suaugusių asmenų sveikatos stiprinimas per fizinio 
aktyvumo programą“  

sut. Nr. S-1035 1,0 

Iš viso sporto projektų 57,0 

INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI 

1. Kūno kultūros ir sporto departamentas sut. Nr. FS-272 35,0 

2. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo projektas 
„Lietuvos sporto universiteto pastato Kaune, Aušros g. 
42, rekonstravimas“ 

KKS-S-116(2013) 391,8 

Iš viso infrastruktūros projektų 426,8 

PARAMA  

1. VMI pervedama parama 2 proc.   0,3 

Iš viso  1 073,2 

 

 

Išlaidos 

 

Pagal Tarybos patvirtintą patikslintą LSU 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, paprastosioms 

išlaidoms ir stipendijoms buvo numatyta 4 884,5 tūkst. Eur. 2015 m. šioms išlaidoms buvo gauta 

4 884,5 tūkst. Eur, iš jų stipendijoms – 302,6 tūkst. Eur. 

2015 m. patikslintoje sąmatoje nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam turtui įsigyti) buvo 

numatyta 804,1 tūkst. Eur. 

Biudžeto programų ir nuosavų lėšų pajamų ir išlaidų ataskaita pateikiama 47 lentelėje. 

 

47 lentelė. 2015 m. biudžeto programų ir nuosavų lėšų pajamų ir išlaidų ataskaita (tūkst. Eur) 

Išlaidų straipsniai 

Aukščiausiosios kvalifikacijos 
specialistų rengimo, studentų 

rėmimo ir kreditavimo 
programos 

Nuosavos lėšos 
Programų suvestinė  

(iš viso) 

Planuota Gauta Panaudota Planuota Gauta Panaudota Planuota Gauta Panaudota 

1. Iš viso paprastųjų 
išlaidų 2538,5 2538,5 2538,5 2346,0 2346,0 2198,6 4884,5 4884,5 4737,1 

1.1. Darbo 
užmokestis (iš viso) 2112,4 2112,4 2112,4 1476,0 1476,0 1471,7 3588,4 3588,4 3584,1 

1.1.1. Darbo 
užmokestis* 1610,3 1610,3 1610,3 1125,2 1125,2 1123,4 2735,5 2735,5 2733,7 

1.1.2. Socialinio 
draudimo įmokos 498,9 498,9 498,9 348,6 348,6 346,1 847,5 847,5 845,0 

1.1.3. Kita 
(Garantinis fondas) 3,2 3,2 3,2 2,2 2,2 2,2 5,4 5,4 5,4 

1.2. Prekės ir 
paslaugos  258,4 258,4 258,4 732,2 732,2 590,4 990,6 990,6 848,8 

1.2.1. Medika-
mentai 0 0 0 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 0,4 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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1.2.2. Ryšių 
paslaugos 0 0 0 12,0 12,0 7,6 12,0 12,0 7,6 

1.2.3. Transporto 
išlaidos 0 0 0 22,9 22,9 18,6 22,9 22,9 18,6 

1.2.4. Apranga ir 
patalynė 0 0 0 4,1 4,1 1,0 4,1 4,1 1,0 

1.2.5. Spaudiniai 0 0 0 16,7 16,7 14,1 16,7 16,7 14,1 

1.2.6. Kitos prekės 0 0 0 115,3 115,3 93,2 115,3 115,3 93,2 

1.2.7. Komandi-
ruotės 0 0 0 27,5 27,5 20,5 27,5 27,5 20,5 

1.2.8. Ilgalaikio 
turto einamasis 
remontas 0 0 0 26,3 26,3 17,2 26,3 26,3 17,2 

1.2.9. Kvalifikacijos 
kėlimas 0 0 0 4,4 4,4 2,1 4,4 4,4 2,1 

1.2.10. Komunali-
nės paslaugos 258,4 258,4 258,4 94,5 94,5 49,8 352,9 352,9 308,2 

1.2.11. Ilgalaikio 
materialiojo ir 
nematerialiojo 
turto nuoma 0 0 0 7,5 7,5 2,0 7,5 7,5 2,0 

1.2.12. Kitos 
paslaugos 0 0 0 400,0 400,0 363,9 400,0 400,0 363,9 

1.3. Darbdavių 
socialinė parama 
pinigais 0 0 0 2,9 2,9 1,7 2,9 2,9 1,7 

1.3.1. Darbdavių 
socialinė parama 
pinigais 0 0 0 2,9 2,9 1,7 2,9 2,9 1,7 

1.4. Iš viso 
stipendijų 167,7 167,7 167,7 134,9 134,9 134,8 302,6 302,6 302,5 

1.4.1. Studentams 46,9 46,9 46,9 134,9 134,9 134,8 181,8 181,8 181,7 

1.4.2. Doktoran-
tams 120,8 120,8 120,8 0 0 0 120,8 120,8 120,8 

2. Iš viso nepapras-
tųjų išlaidų 637,2 637,2 602,6 166,9 166,9 29,1 804,1 804,1 631,7 

2.1. Negyvenamieji 
pastatai 468,4 468,4 433,8 0 0 0 468,4 468,4 433,8 

2.2. Transporto 
priemonės                   

2.3. Kitos mašinos ir 
įrenginiai 168,8 168,8 168,8 156,6 156,6 20,3 325,4 325,4 189,1 

2.4. Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas                   

2.5. Kompiuterinė 
programinė įranga 0 0 0 8,9 8,9 7,8 8,9 8,9 7,8 

2.6. Patentai, 
licencijos 0 0 0 1,4 1,4 1 1,4 1,4 1 

1+2 iš viso išlaidų 3175,7 3175,7 3141,1 2512,9 2512,9 2227,7 5688,6 5688,6 5368,8 
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2015 m. paprastosios išlaidos (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, prekės ir 

paslaugos, darbdavių socialinė parama pinigais, Garantinio fondo įmokos ir stipendijos) sudarė 88 proc. 

bendrųjų išlaidų. Išlaidos turtui įsigyti sudarė 12 proc. bendrųjų išlaidų. Darbo užmokestis ir socialinio 

draudimo įmokos sudarė 66,8 proc. bendrųjų išlaidų. 

Išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas pateiktas 25 paveiksle. 

 

LSU nuosavos 

lėšos; 2227,7 

tūkst. Eur; 

42 proc.

Studentų 

rėmimas ir 

kreditavimas; 

167,7 tūkst. Eur;  

3 proc.

Aukščiausiosios 

kvalifikacijos 

specialistų 

rengimas;

 2973,4 tūkst. Eur; 

55 proc.

 
 

25 pav. 2015 m. LSU išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas (tūkst. Eur) 

 
 
Paprastųjų išlaidų struktūra pateikta 26 paveiksle. 
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26 pav. 2015 m. paprastųjų išlaidų struktūra pagal patvirtintas programas (tūkst. Eur) 
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Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas LSU nuosavos lėšos

 
27 pav. 2015 m. išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūra (tūkst. Eur) 

 

Išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūroje didžiąją dalį sudarė išlaidos komunalinėms 

paslaugoms – 308,2 tūkst. Eur (36 proc.), kitoms prekėms (reagentai, kanceliarinės prekės, statybinės 

medžiagos, inventorius iki 500 Eur) įsigyti – 93,2 tūkst. Eur (10,9 proc.), kitos išlaidos (leidybos darbai, 

projektų kofinansavimas, pastatų priežiūra ir kitos paslaugos) – 454,5 tūkst. Eur (46,9 proc.). 
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28 pav. 2015 m. nepaprastųjų išlaidų struktūra (tūkst. Eur) 

 

2015 m. planuota įsigyti ilgalaikio turto už 804,1 tūkst. Eur, įsigyta už 631,7 tūkst. Eur. Nupirkta 

kompiuterinės ir programinės įrangos, būtinos mokslo ir studijų procesui užtikrinti, renovuotas 

mokomasis korpusas Perkūno al. 3A Kaune (28 pav.). 
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LSU skolos 

Bendra LSU skolų dinamika pateikta 48 lentelėje.  

 

48 lentelė. LSU skolos 2011–2015 m. (tūkst. Eur) 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

LSU skolos 16,3 24,7 16,7 18,7 50,5 

 

Bendra skolų Universitetui (uždirbtos, bet negautos pajamos) dinamika 2011–2015 m. pateikta 

49 lentelėje. 

 

49 lentelė. Bendra skolų Universitetui dinamika 2011–2015 m. (tūkst. Eur) 

2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Skolos LSU 91,0 189,2 155,4 156,2 198,6 

 

29 paveiksle pateikti Universiteto įsiskolinimo ir skolų Universitetui duomenys rodo, kad 

gautinos sumos visiškai padengia mokėtinas sumas. 

 

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015

Metai

Skolos LSU LSU skolos

 
 

29 pav. Skolų Universitetui ir Universiteto skolų dinamika 2011−2015 m. (tūkst. Eur) 
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Studentų rėmimas 

 

Stipendijos 

2015 m. LSU vykdė Studentų rėmimo ir kreditavimo programą. Šiai programai įgyvendinti buvo 

gauta 167,7 tūkst. Eur ir 134,9 tūkst. Eur skirta iš Universiteto nuosavų lėšų. Šių lėšų panaudojimo 

skirstinys pateiktas 50 lentelėje. 

 

50 lentelė. 2015 m. išlaidų studentams remti skirstinys 

Išlaidų rūšis Suma, tūkst. Eur 

Išmokėta stipendijų pagal mokymosi rezultatus 177,4 

Išmokėta vienkartinių stipendijų 4,3 

Išmokėta stipendijų doktorantams 120,8 

Iš viso 302,5 

 

2015 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 9 010,80 Eur. Šią programą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR SADM. 

Paramos išlaidų skirstinys pateiktas 51 lentelėje. 

 

51 lentelė. 2015 m. lėšos, skirtos neįgaliems studentams remti 

Išlaidų rūšis Suma, Eur 

Specialiesiems poreikiams tenkinti 6 822,00 

Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti 2 188,80 

Iš viso 9 010,80 

 

2015 metais buvo mokamos ir tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų studentams. Iš 

viso išmokėta 57,1 tūkst. Eur. Šias stipendijas finansuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija. 
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LSU Ryšių su visuomene skyrius (RSV) 2015 m. pagrindinį dėmesį telkė į LSU išorės ir vidaus 

įvaizdžio stiprinimą, kryptingą komunikaciją bei Universiteto pristatymą, viešinimo planų rengimą, naujų 

komunikacijos kanalų paiešką ir panaudojimą. 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas LSU kaip sporto mokslo lyderio ir specializuoto Universiteto 

pristatymui, jo žinomumui visuomenėje didinti, informacijos sklaidai socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje. 

2015 m. įgyvendintas ne vienas naujas projektas, kuris didino Universiteto žinomumą ne tik 

Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

 

Studijų programų viešinimas 

Siekiant gerinti LSU studijų programų pristatymą, 2015 m. parengti studijų programų viešinimo 

planai lietuvių ir anglų kalbomis. Juose nurodytos viešinimo gairės, būdai ir siekiamybė.  

2015 m. parengtas LSU bakalauro studijų programų informacinis bukletas Lietuvos moksleiviams, 

kuris buvo platinamas per studijų muges Kaune ir Vilniuje, vidurinių mokyklų ir gimnazijų rengiamas 

karjeros dienas, įvairius sporto renginius, dalijamas į LSU atvykstantiems moksleiviams, išsiųstas Lietuvos 

vidurinėms mokykloms ir gimnazijoms. Per metus išdalyta 11 000 leidinių.  

Kartu su Doktorantūros ir mokslo skyriumi parengtas informacinis lankstinukas apie doktorantūros 

studijas lietuvių ir anglų kalbomis. 

Dalyvavimas studijų mugėse ir parodose. 2015 m. dalyvauta „Aukštųjų mokyklų mugėje“ Kaune 

bei tarptautinėje žinių ir išsilavinimo parodoje „Studijos 2015“ Vilniuje. Jų metu skyriaus atstovai pristatė 

LSU studijų programas, dalijo informacinį leidinį apie studijas Universitete, konsultavo moksleivius 

priėmimo į LSU ir kitais klausimais. Parodoje „Studijos 2015“ LSU Sporto mokslo ir inovacijų instituto 

mokslininkai, studentai ir doktorantai supažindino lankytojus su atliekamais tyrimais, siūlė išbandyti 

kognityvinius, fizinių ypatybių nustatymo, kitus įdomius testus. 

LSU pristatymas mokyklose. Buvo rengiamos asmeninės ekskursijos-atvirų durų dienos 

moksleiviams, besidomintiems studijomis LSU: moksleivis, jų grupė arba visa klasė jiems patogiu metu 

buvo supažindinami su LSU, juos dominančia studijų programa, susitiko su dėstytojais, studijų programų 

direktoriais, studentais, susipažino su infrastruktūra ir kt. Tokios atvirų durų dienos nuolat viešinamos 

interneto svetainėje www.lsu.lt, socialiniame tinkle Facebook, per karjeros dienas mokyklose, įvairius 

sporto renginius, studijų muges Kaune ir Vilniuje. 2015 m. LSU buvo surengtos 23 asmeninės ekskursijos. 

Kartu su studentais ir dėstytojais buvo rengiamos išvykos į Lietuvos mokyklas, dalyvauta kasmet 

organizuojamose karjeros dienose ir mugėse Kaune, Kretingoje, Marijampolėje, Šakiuose, Klaipėdoje, 

Šilutėje ir kt. Šių vizitų metu buvo pristatomos studijų programos, moksleiviai supažindinami su 

Universitetu, konsultuojami priėmimo ir kitais jiems rūpimais klausimais. 2015 m. iš viso aplankyta arba 
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sulaukta Universitete apie 40 Lietuvos mokyklų. 

Moksleivių diena LSU. 2015 m. balandžio 10 d. buvo surengta „Moksleivių diena su LSU“, kurioje 

sulaukta moksleivių iš Pasvalio r., Šiaulių, Jonavos r., Gargždų, Vilniaus, Kauno miesto ir rajono vidurinių 

mokyklų bei gimnazijų. Renginio metu vyko Universiteto fakultetų, Tarptautinių ryšių skyriaus, mokslinių 

tyrimų ir Studentų atstovybės mugė. Priėmimo į LSU klausimais renginio dalyvius konsultavo Studijų 

kokybės priežiūros centro atstovai. Moksleiviai klausėsi paskaitų „Pabūk studentu“, dalyvavo pratybose 

„Sportuok su LSU“, bendravo su Studentų atstovybės nariais. 

Interneto projektai, konkursai socialiniuose tinkluose. 2015 m. ypatingas dėmesys buvo skiriamas 

LSU pristatymui internete. LSU ir jo siūlomos studijų programos pristatytos viename populiariausių 

Lietuvos internetinių žiniasklaidos portalų „15min“. Skiltyje „Švietimas“ specialiai sukurtoje rubrikoje 

„Metas rinktis studijas“ LSU pristatė studijų programas. 

LSU žinomumui tarp moksleivių didinti socialinio tinklo Facebook paskyroje „LSU moksleiviams“ 

buvo rengiami konkursai, kurių metu moksleiviai ir studentai dalijosi LSU studijas pristatančia skaidre.  

Reklaminiai stendai mieste. Nuo 2014 m. kovo iki 2015 m. rugsėjo pradžios buvo vykdoma 

socialinė reklama Kaune: 11 miesto vietų buvo įrengti stendai, skirti LSU 80-mečiui paminėti bei 

Universitetui pristatyti.  

LSU studijų programų viešinimas anglų kalba (mokami ir nemokami portalai). Visus metus LSU 

studijų programos buvo pristatomos mokamuose ir nemokamuose portaluose anglų kalba. Mokami 

portalai: www.studyportals.eu (portalas turi 2 atšakas: www.masterportal.eu ir www.bachelorsportal.eu). 

Nemokami portalai: www.studyinlithuania.lt (šiame portale LSU studijų programos viešinamos trimis 

kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų), www.university-directory.eu ir kt.  

 

Svetainės lsu.lt atnaujinimas, socialiniai tinklai 

2015 m. ypatingas dėmesys skirtas interneto svetainės atnaujinimui, geresniems vaizdiniams 

pristatymams ir informacijos išdėstymui. Atnaujintas Universiteto svetainės titulinio puslapio dizainas, 

Bibliotekos, Karjeros ir kompetencijų centro, studijų programų vidiniai puslapiai lietuvių kalba. 

Pakeista LSU svetainės anglų kalba titulinio puslapio ir vidinių puslapių struktūra bei dizainas.  

2015 m. LSU interneto svetainėje paviešinta 610 skyriaus darbuotojų parengtų pranešimų 

lietuvių ir anglų kalbomis. 

2015 m. balandžio mėnesį RSV sukūrė Universiteto profilį socialiniame tinkle Linkedin. Tai 

didžiausias profesinis socialinis tinklas pasaulyje, vienijantis daugiau nei 150 mln. narių iš daugiau nei 

200 šalių. Per šį tinklą lengva užmegzti naujus ryšius, bendrauti su kolegomis, dalytis naujausia 

informacija, pristatyti save ir savo atstovaujamą organizaciją. Per pusmetį prie LSU paskyros šiame tinkle 

prisijungė per 200 LSU absolventų, studentų, bendruomenės narių. Profilyje nuolat dalijamasi naujausia 

informacija apie LSU (moksliniai pasiekimai ir publikacijos, sportininkų laimėjimai, kiti svarbūs įvykiai) 

anglų kalba. 

 

52 lentelė. LSU socialiniuose tinkluose 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 

2 paskyros socialiniuose tinkluose 5 paskyros socialiniuose tinkluose 6 paskyros socialiniuose tinkluose 

– 2 paskyros anglų kalba 3 paskyros anglų kalba 

 

2015 m. buvo sukurti 5 reklaminiai filmai apie LSU (2 iš jų – anglų kalba). 
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LSU įvaizdžio gerinimas 

Pastaruosius trejus metus LSU rengta pirmakursių apklausa, kurios metu buvo siekiama 

išsiaiškinti, kas skatino studentus rinktis studijas LSU, kokiais komunikacijos kanalais jie galėjo geriau 

susipažinti su LSU siūlomomis studijų programomis ir infrastruktūra, kokios studijų programos yra 

populiariausios. 2015 m. apklausoje dalyvavo 217 pirmo kurso studentų. Jie ne tik išsakė savo nuomonę, 

bet ir pateikė siūlymų, kaip Universitetas galėtų gerinti savo įvaizdį, studijų kokybę, nurodė, kokie 

komunikacijos kanalai yra veiksmingiausi, norint pasiekti potencialius studentus. 

LSU suvenyrai. Ryšių su visuomene skyrius užsako LSU suvenyrus, dovanojamus moksleiviams, 

studentams, Universiteto svečiams, lektoriams, partneriams ir kitiems asmenims. 2015 m. pagaminta 

magnetinių knygų skirtukų, rašiklių, antistresinių kamuoliukų, atšvaitų, atmintukų su LSU logotipu ir kt. 

Siekiant didinti LSU matomumą ir informacijos sklaidą, buvo užsakyti nauji LSU ir studijų programas 

pristatantys stendai, informaciniai stovai, pastatomos vėliavėlės, standartinio dydžio vėliavos. 

Infoterminalų informacijos atnaujinimas. 2015 m. spalio mėnesį atnaujinta informacija LSU 

Centrinių rūmų fojė esančiuose informaciniuose terminaluose: jie papildyti naujomis piktogramomis, 

praplečiančiomis terminalų funkcionalumą, atnaujintos reklaminės užsklandos. Iki šiol infoterminalais 

galėjo naudotis tik studentai iš Lietuvos, nes visa informacija buvo lietuvių kalba. Nuo 2015 m. spalio 

mėn. prie terminalų sukurta prieiga ir studentams iš užsienio – informacija pradėta teikti ir anglų kalba. 

Infoterminaluose galima naršyti LSU interneto svetainėje, skaityti naujienas, sužinoti apie Universitete 

vykstančius renginius, pasitikrinti paskaitų tvarkaraščius, elektroninį paštą, sužinoti Kauno viešojo 

transporto tvarkaraščius ir kt.  

Spaudos ir dizaino darbai. 2015 m. spalio mėn. parengtas leidinys anglų kalba „The most 

significant publications of Lithuanian Sports University 2012–2014“. Jame pristatytos pagrindinės 2012–

2014 m. Lietuvos sporto universiteto mokslininkų publikacijos, skelbtos Thomson Reuters Web of 

Knowledge database ir kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose. Šiuo leidiniu 

siekiama, kad apie LSU mokslininkų tyrimus sužinotų akademinė bendruomenė, o jų rezultatais galėtų 

pasinaudoti platesnis Lietuvos ir užsienio tyrėjų ratas. 

Bendradarbiaujant su Doktorantūros ir mokslo skyriumi parengtas lankstinukas apie doktorantūros 

studijas lietuvių ir anglų kalbomis. Sukurtas dizainas leidiniams „Pažangos strategija 2030“, „Žmogiškųjų 

išteklių strategija mokslininkams ir tyrėjams“ (lietuvių ir anglų k.). Parengtas leidinys apie LSU studijų 

programas, maketai studijų parodoms Kaune ir Vilniuje.  

Atnaujinti leidiniai „An Intensive Course For Coaches“, „Basketballcourse“, „Course programme 

for athletes“, „The Intensive Course For Sports Managers“. Parengtas stendų, įvairių renginių plakatų ir 

kitos atributikos dizainas. Sukurta konferencijos „The 3-dimensional effect of physical activity in old 

age – physical, mental & emotional“ stendas, plakatas, programa, sertifikatas ir skaidrė, simpoziumo 

„Physical activity and fitness: challenges and new perspectives“ reklaminiai skydeliai. Atlikta ir kitų 

konferencijų ar seminarų dizaino darbų. Atnaujintas infoterminalo dizainas. 

Parengti LSU suvenyrų maketai: marškinėlių, kepurės, puodelių ir kt. 

Atnaujintos Universitetą ir studijų programas pristatančios skaidrės lietuvių ir anglų kalbomis. 

Siekiant išskirtinumo, pateiktys sukurtos Prezi programa. Jos yra atviros, prieinamos www.prezi.com 

internetiniame puslapyje. 

Pradėti kurti LSU reprezentuojantys paketai lietuvių ir anglų kalbomis. Paketą sudaro LSU 

pristatantys filmukai, nuotraukos, pateiktis ir studijų programų detalus pristatymas pdf formatu. Jie 

naudojami komunikacijai su Lietuvos ir užsienio partneriais, agentais ir kt. 

Vidaus įvaizdžio gerinimas. RSV skyriaus iniciatyva gerinamas LSU vidaus įvaizdis. Prie Centrinių 

rūmų ir Auditorinio-laboratorinio korpuso įrengti suoliukai, užsakytos naujos Universiteto vėliavos, jų 

laikikliai prie visų LSU pastatų, įsigyti stovai leidiniams, parengtas Centrinių rūmų užrašo „Lietuvos sporto 
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universitetas“ apšvietimo projektas, pradėta įgyvendinti LSU studentų miestelio idėja, parengtas 

projektas atnaujinti LSU Centrinių rūmų ir Auditorinio-laboratorinio korpuso auditorijų, kabinetų 

informacines lenteles. 

 

LSU pristatymas žiniasklaidoje 

Buvo rengiama ir teikiama informacinė medžiaga apie Universitetą šalies, regiono ir 

specializuotai žiniasklaidai. 2015 m. išplatinta beveik keturios dešimtys pranešimų su informacija apie 

LSU mokslininkų ir studentų pasiekimus, sporto laimėjimus, Universitete vykstančius renginius ir kt. 

Pranešimai apie LSU veiklą publikuoti pagrindiniuose Lietuvos internetinės žiniasklaidos portaluose 

www.delfi.lt, www.lrytas.lt, www.15min.lt, www.lrt.lt, www.kasvykstakaune.lt, www.alfa.lt, 

www.bernardinai.lt, www.sportas.lt ir kt. 

2015 m. kovo mėnesį inicijuotas televizijos projektas „Universitetai.tv“ per nacionalinę televiziją 

TV6. Per metus parengta 30 laidų, kuriose pristatyta LSU. 

„Universitetai.tv“ – vienintelė laida šalyje apie aukštąjį mokslą, todėl pristatomas ne tik LSU, bet 

ir visas šalies aukštasis mokslas, jo aktualijos ir pasiekimai. Laidą žiūri tikslinė auditorija: moksleiviai ir jų 

tėvai, studentai, kiti akademinės bendruomenės nariai, absolventai, švietimo politikos formuotojai, visi 

besidomintieji aukštojo mokslo aktualijomis. 

Nacionalinėje televizijoje rodoma laida pasiekia didžiąją visuomenės dalį, o auditorija nuolat 

didėja. Neabejotina, kad šis projektas stiprina LSU kaip sporto mokslo lyderio vaidmenį šalyje, didina 

Universiteto identiteto žinomumą visuomenėje. 

Laidoje nuolat pristatomi Universiteto mokslo ir studijų pasiekimai, studijų programos, 

tarptautiškumas, diskutuojama apie sporto mokslo ir sveikatinimo tendencijas. Laidai parengti 

reportažai platesnei komunikacijai naudojami ir socialiniuose tinkluose (Facebook ir Youtube) bei 

Universiteto interneto svetainėje. 

2015 m. kovo mėnesį RSV skyriaus iniciatyva pasirašyta vienų metų informacinių paslaugų 

teikimo sutartis su AB Lietuvos telegramų agentūra ELTA. Šia sutartimi LSU suteikta prieiga prie ELTA 

pranešimų spaudai publikavimo sistemos. LSU atstovai turi galimybę prisijungti prie šios sistemos ir 

neribotai publikuoti LSU pranešimus AB ELTA tinklalapio www.elta.lt pranešimų spaudai skyriuje – taip 

Universiteto informacija atsiduria pirmaujančios žinių agentūros Baltijos šalyse (ELTA) naujienose ir 

atsiranda didesnė tikimybė, kad LSU informaciją pastebės daugiau žiniasklaidos atstovų ir paviešins jų 

atstovaujamuose žiniasklaidos kanaluose.  
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Svarbiausi 2015 m. įvykiai, sprendimai ir pokyčiai 

 

2015 m. Lietuvos sporto universitete netrūko įdomių susitikimų, konferencijų ir seminarų. 

Daugiausia dėmesio buvo skiriama studijų kokybei tobulinti, moksliniams tyrimams ir infrastruktūrai 

gerinti.  

Inauguruoti Garbės daktarai. 2015 m. LSU Garbės daktaro vardas suteiktas penkiems asmenims: 

NBA viceprezidentui Jesus Bueno Pascualiui, Rusijos studentų sporto sąjungos prezidentui, Tarptautinės 

universitetinio sporto federacijos (FISU) pirmajam viceprezidentui bei Europos universitetinio sporto 

asociacijos (EUSA) viceprezidentui profesoriui Olegui Matytsinui, Europos kompetencijos centro vadovui, 

ilgamečiam LSU Senato nariui profesoriui Kęstučiui Kriščiūnui, sporto mecenatui Antanui Guogai ir 

Naujosios Zelandijos Unitec technologijos instituto bei Rusijos N. I. Pirogovo nacionalinio tiriamojo 

medicinos universiteto profesoriui Borisui Gutnikui. 

 

   
Profesorius Olegas Matycinas          Profesorius Borisas Gutnikas 

 

   
Profesorius Kęstutis Kriščiūnas   Antanas Guoga 
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Bendradarbiavimo sutartys. 2015 m. Universitetas aktyviai plėtė socialinių partnerių ratą – 

pasirašyta 12 bendradarbiavimo ir 5 partnerystės pratęsimo sutartys. 

Aukštųjų mokyklų mugės Kaune ir Vilniuje. Universiteto atstovai sausio mėnesį tradiciškai 

dalyvavo Kaune vykusioje „Aukštųjų mokyklų mugėje 2015“ ir vasarį vykusioje tarptautinėje žinių bei 

išsilavinimo parodoje Vilniuje „Studijos 2015“. Jose pristatytos LSU studijų galimybės ir mokslo 

pasiekimai. Su studijų galimybėmis LSU susipažino tūkstančiai moksleivių. 

 

    
 

Pirmieji kineziterapijos studijų magistrantai Druskininkuose. Druskininkuose įteiktos 

akademinės pažymos Lietuvos sporto universiteto kineziterapijos išlyginamųjų studijų studentams. 

Lietuvos kolegijų absolventai, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, LSU išlyginamąsias studijas 

lankė rudens semestrą. Jiems buvo sudarytos sąlygos studijuoti neišvykstant iš gyvenamosios vietos ir 

neatsitraukiant nuo darbo Druskininkuose. Šešiolika LSU išlyginamąsias studijas baigusių studentų 

pradėjo antrosios pakopos kineziterapijos studijas Druskininkuose, siekdami įgyti magistro laipsnį. 

Universiados bronza – LSU studentei. LSU studentė Agnė Sereikaitė Ispanijoje vykusioje 2015 

metų žiemos Universiadoje pateko į moterų greitojo čiuožimo trumpuoju taku 500 m rungties varžybų 

finalą. Sportininkė iškovojo bronzos medalį. 

LSU vaikinų ir merginų futbolo komandų triumfas. LSU futbolininkai Lietuvos studentų salės 

futbolo turnyre iškovojo čempionų titulą, įveikę visas pajėgiausias universitetų komandas, o Lietuvos 

moterų futbolo uždarų patalpų A lygos finale LSU merginų futbolo komanda iškovojo antrą vietą. 

Išrinktas LSU alumnų klubo prezidentas ir valdyba. Vasario mėnesį vyko Lietuvos sporto 

universiteto alumnų klubo visuotinis susirinkimas. Dvejų metų kadencijai klubo prezidentu išrinktas 

vienas žymiausių Lietuvos lengvaatlečių, disko metikas, 2000 ir 2004 m. vasaros olimpinių žaidynių 

čempionas ir rekordininkas, dukart pasaulio čempionas, Europos čempionas, nacionalinis čempionas ir 

rekordininkas Virgilijus Alekna. Susirinkimo metu taip pat išrinkta alumnų klubo valdyba. 

Puikus tarptautinis įvertinimas. 2014 m. spalio pradžioje vyko Lietuvos sporto universiteto 

pakartotinis vertinimas. 2015 m. paskelbti vertinimo rezultatai. Ekspertų sprendimas – veiklą vertinti 

teigiamai ir akredituoti LSU maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Po vizito LSU ekspertai stebėjosi 

nepriekaištingai įgyvendintomis rekomendacijomis ir akivaizdžiais pokyčiais Universitete. LSU įrodė, kad 

per 3 metus galima įgyvendinti daug ir svarbių reformų.  

LSU įtrauktas į Europos paveldo ženklą gavusių objektų sąrašą. Europos komisija patvirtino, kad 

unikalia tarpukario modernizmo architektūra garsėjančiam Kaunui suteiktas Europos paveldo ženklas. Į 

svarbiausių Kauno tarpukario laikotarpio objektų sąrašą įtrauktas ir Lietuvos sporto universiteto 

Centrinių rūmų pastatas. Lietuvos sporto universiteto (tuomet – Aukštieji kūno kultūros kursai) rūmų 

projektas parengtas 1931 m., o pastatas pastatytas 1934-aisiais. Kūno kultūros rūmus projektavo 

architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. 
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LSU veikla pristatyta tarptautinėje parodoje. 2015 m. balandžio 9–12 dienomis Kelno parodų 

centre (Vokietija) vyko 30-oji tarptautinė kūno rengybos, sveikatingumo ir sveikatos paroda „FIBO 2015“. 

Parodoje savo inovatyvią veiklą ir produktus pristatė Lietuvos sporto universitetas, sveikatingumo 

klasteris „iVita“ bei UAB „De Futuro“. 

Pasirašyta akademinio sąžiningumo deklaracija. Kovo mėnesį Lietuvos sporto universitete 

pasirašyta akademinio sąžiningumo deklaracija. Ją, atstovaudamas Universiteto studentus, savo parašu 

patvirtino tuometinis LSU Studentų atstovybės prezidentas Elvinas Staškus. 

Pirmą kartą įvyko renginys „Moksleivių diena su LSU“. 2015 m. balandžio mėnesį LSU pakvietė 

moksleivius praleisti dieną Universitete. Centriniuose rūmuose moksleivių iš Pasvalio r., Šiaulių, Jonavos r., 

Gargždų, Vilniaus, Kauno miesto ir rajono vidurinių mokyklų bei gimnazijų laukė Universiteto fakultetų, 

tarptautinių ryšių, mokslinių tyrimų ir Studentų atstovybės mugė, vėliau jie buvo supažindinami su 

studijų programomis, dalyvavo LSU dėstytojų paskaitose ir praktiniuose užsiėmimuose. 

LSU boksininkų sėkmė. 2015 m. balandžio pradžioje Kėdainiuose vyko Lietuvos suaugusiųjų vyrų 

ir moterų bokso čempionatas, iš kurio LSU studentai parvežė 7 medalius (3 aukso, 2 sidabro ir 2 

bronzos). 

LSU pradėjo rengti laidą „Universitetai.tv“. 2015 m. balandžio mėnesį televizijos kanalo TV6 

eteryje startavo Lietuvos sporto universiteto rengiama televizijos laida „Universitetai.tv“. Universiteto 

Ryšių su visuomene skyriaus koordinuojamas projektas – vienintelis Lietuvos televizijose, skirtas 

aukštosioms mokykloms. Laidos kūrėjai pasakojo apie aukštųjų mokyklų studijų ir mokslo pasiekimus, 

tarptautinius iššūkius, studentišką gyvenimą bei kasdienybę. 

Pristatyta knyga apie Stanislovą Stonkų. 2015 m. gegužės mėnesį Lietuvos sporto universitete 

pristatyta išskirtinė knyga apie ilgametį mūsų aukštosios mokyklos rektorių, Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto viceprezidentą, sporto mokslininką ir pedagogą profesorių Stanislovą Stonkų „Stanislovas 

Stonkus – sporto ir mokslo ąžuolas“. Jos sudarytojai Elena Puišienė ir Zigmantas Motiekaitis. 

Universiteto sieną papuošė gatvės meno kūrinys. 2015 m. birželį LSU tapo viena pirmųjų 

aukštųjų mokyklų Lietuvoje, kurios sieną papuošė gatvės meno kūrinys. Jį nupiešė menininkas Marius 

Skrupskis. Idėja papuošti Universitetą kilo Sporto biomedicinos fakulteto studentų tarybai. Tai – Kauno 

gatvės meno festivalio „Nykoka“ projekto dalis. Pagrindinis festivalio tikslas – stiprinti žmonių ryšį su 

viešąja erdve ir vietos bendruomene, meną padaryti lengviau prieinamą ir suvokiamą mus supančioje 

viešojoje erdvėje. Festivalio metu profesionalūs menininkai, atsižvelgdami į vietovės bei jos 

bendruomenės gyvenimą, aktualijas ir idėjas, piešė didelio formato kūrinius ant pastatų sienų. 

Sporto mokslo mugė LSU. Universitetas savo socialinius partnerius, verslo ir sporto organizacijų 

atstovus bei sporto mokslo bendruomenę pirmą kartą pakvietė į sporto mokslo mugę, kurios metu 

pristatė Universiteto teikiamas mokslo paslaugas. Į renginį atvyko per 100 dalyvių ne tik iš Kauno, bet ir 

iš Vilniaus, Raseinių bei Klaipėdos. LSU sporto salėje vyko Universiteto mokslinių tyrimų, sėkmingų 

projektų ir paslaugų bei tyrimų įrangos pristatymas. 
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Diplomų įteikimo šventės. 2015 m. buvo surengtos dvi diplomų įteikimo šventes – vasario 

mėnesį įteikti diplomai LSU Turizmo ir sporto vadybos antrosios pakopos studijų absolventams. Birželio 

mėnesį Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje iškilmingai įteikti Lietuvos sporto 

universiteto bakalauro ir magistro studijų diplomai. Šiemet universitetą baigė 471 bakalauro studijų 

absolventas ir 107 magistrai.  

 

  
 

Europos bokso čempionu tapo LSU studentas. Europos bokso čempionato svorio kategorijos iki 

69 kg finale aukso medalį pelnė LSU Treniravimo sistemų studijų programos trečiakursis Eimantas 

Stanionis. Šis Senojo žemyno bokso pirmenybių aukso medalis ypač svarbus Lietuvai – jį šaliai Eimantas 

iškovojo po 22 metų pertraukos. Boksininką treniruoja Lietuvos nusipelnęs treneris, LSU dėstytojas 

dr. Vidas Bružas. 

Išleista „LSU pažangos strategija – 2030“, kuri nurodo pagrindines LSU vystymosi kryptis iki 

2030 metų. Strategiją rengė LSU studentų, dėstytojų ir socialinių partnerių darbo grupė. Strategijos 

paskirtis – kurti akademinę aplinką, kuri sudarytų sąlygas skleistis pažangos vertybėms. 

Sėkmingai įgyvendinti infrastruktūros renovacijos projektai. 2015 m. mecenatui Antanui 

Guogai skyrus lėšų, buvo suremontuota didžioji LSU žaidimų salė. 2015 m. baigta LSU Lengvosios 

atletikos maniežo rekonstrukcija, kurios metu padidintas šio pastato energijos vartojimo efektyvumas. 

Projekto metu pakeisti maniežo langai ir durys, apšiltintos sienos, cokolis ir stogas, sustiprinti pamatai, 

rekonstruotas šilumos punktas ir vėdinimo sistema, pakeista šildymo sistema. Vasaros pabaigoje baigta 

dar viena rekonstrukcija – renovuota maniežo bėgimo takų ir sektorių danga: atliktas apatinio sluoksnio 

dangos remontas, sintetinės dangos gruntavimas, išklota sintetinė danga, nubraižytos linijos pagal 

Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos (IAAF) reikalavimus. 
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Iškilminga Kauno studentų eisena. 2015 m. rugsėjo 1 d. bendromis Kauno universitetų atstovų 

pastangomis surengta iškilminga studentų eisena. Laisvės alėja žygiavo Lietuvos sporto universiteto, 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus universiteto Kauno 

humanitarinio fakulteto bei Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto studentai, universitetų 

administracijos atstovai, dėstytojai, studentų organizacijų nariai. 

 

    
 

Mokslinė konferencija-paroda „Technologijos sveikai gyvensenai“. Rugsėjo pabaigoje 

sveikatingumo ir sporto rinkoje esančių įmonių bei organizacijų atstovus, taip pat visus, besidominčius 

sveika gyvensena, pakvietė tarptautinė mokslinė konferencija-paroda „Technologijos sveikai 

gyvensenai“, kurioje pristatytos naujausios sveikatinimui skirtų technologijų tendencijos bei produktai. 

Renginį organizavo Lietuvos sporto universitetas su partneriais. 

LSU perėmė Sporto viešbutį. Vyriausybė nutarė patikėjimo teise perduoti Lietuvos sporto 

universitetui Sporto viešbutį, esantį Kaune, Aušros g. 42A. 1990 m. pastatytas Sporto viešbutis priklausė 

Lietuvos olimpiniam sporto centrui. 

Kineziterapijos studijoms – 70 metų. 2015 m. spalio pabaigoje Universitete vyko tarptautinė 

mokslinė-praktinė konferencija „Kineziterapijos studijoms 70 metų: mokslu grįstos praktikos link“, skirta 

paminėti Kineziterapijos studijų Lietuvos sporto universitete 70-metį. 

Padėka LSU už tarptautiškumo plėtrą. 2015 m. lapkričio pabaigoje Švietimo mainų paramos 

fondas (ŠMPF) pakvietė Lietuvos aukštąsias mokyklas į projekto „Mokymasis visą gyvenimą“ 

įgyvendinimo priemonės VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ ir „Study in 

Lithuania“ partnerių baigiamąjį susitikimą. Susitikimo metu Lietuvos sporto universitetui buvo įteikta 

padėka „Už partnerystę įgyvendinant ESF aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtros projektą „Study in 

Lithuania“. 
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LSU rektoriui skirta Kauno miesto mokslininko premija. 2015 m. gruodžio mėnesį LSU 

bendruomenė sulaukė malonios žinios – Universiteto rektoriui prof. habil. dr. A. Skurvydui skirta fizinių, 

biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų srities 2015 m. Kauno miesto mokslininko premija. Ši 

premija skiriama Kauno miesto mokslo kūrėjams už ilgametę aktyvią ir reikšmingą mokslinę veiklą, 

aukščiausius mokslo pasiekimus respublikiniu ar tarptautiniu mastu, novatorišką mokslinę idėją bei jos 

įgyvendinimą Kauno mieste. 

 

    
 

LSU prorektorė išrinkta Lietuvos sveikatą stiprinančių universitetų (LSSU) tinklo Valdybos 

pirmininke. 2015 m. gruodžio mėnesį LSSU Tarybos posėdyje LSU studijų prorektorė prof. dr. Rasa 

Jankauskienė išrinkta tinklo Valdybos pirmininke. Šis tinklas, vienijantis ASU, LSU ir KU, yra universitetų 

bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo srityje organizacinė struktūra, atvira ir kitiems universitetams, o 

LSSU Tarybai vadovauja ASU rektorius prof. dr. A. Maziliauskas. Lietuvos sporto universitetas nuo 

2015 m. birželio 3 d. yra vienas iš Lietuvos sveikatą stiprinančių universitetų (LSSU) tinklo narių.  

Pasirašyta LSU kolektyvinė sutartis. 2015 m. gruodžio pabaigoje vyko visuotinis Lietuvos 

sporto universiteto darbuotojų susirinkimas. Jo metu Universiteto bendruomenė balsuodama pritarė 

Kolektyvinei sutarčiai – ją savo parašais patvirtino LSU rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas ir 

darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas doc. Aurelijus Kazys Zuoza. Kolektyvinės sutarties 

uždaviniai: sudaryti sąlygas darniai akademinei, mokslinei, meninei ir ūkinei-ekonominei darbuotojų 

kolektyvo veiklai plėtoti, gerinti įvairių kategorijų darbuotojų darbo, darbo užmokesčio, darbo 

saugos, sveikatos, kvalifikacijos kėlimo sąlygas, užtikrinti socialines garantijas. 

Kasmet rengiama Kalėdinė bendruomenės vakaronė. 2015 m. ji vyko gruodžio 10 d. 

Nacionaliniame Kauno dramos teatre. Universiteto bendruomenė turėjo progą pažiūrėti spektaklį pagal 

autobiografinį Romain Gary romaną „Aušros pažadas“ (režisierė Agnė Sunklodaitė). Kalėdiniame vakare 

dalyvavo apie 200 LSU bendruomenės narių. 

Partnerystė renginiuose. LSU kaip partneris dalyvauja įvairiuose Kauno ir kitų miestų sporto 

renginiuose. 2015 m. buvo inicijuota, kad per Universiteto partnerių renginius stovėtų LSU palapinė su 

logotipais, dalyviams ir žiūrovams būtų dalijami studijų programas pristatantys bukletai, Universiteto 

vėliavėlės, renginiuose talkinantys Universiteto studentai vilkėtų marškinėlius su LSU simbolika. 2015 m. 

tokios reklaminės akcijos buvo vykdomos renginių „Kauno maratonas“, „Ąžuolyno bėgimas“, „Pink Run 

su BENU“, festivalio „Sportas visiems“, XV Aleksoto šventės, finalinio konkurso „Lietuvos sveikuolis 

2015“, Bendruomenių sveikatingumo ir saugumo dienos metu. 
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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.  

 

Informacinių technologijų diegimas  

Bibliotekoje naudojamos elektroninės ALEPH sistemos katalogavimo, komplektavimo, 

cirkuliacijos, OPAC bei statistikos ir ataskaitų posistemės. 2015 m. Bibliotekos kompiuteriniame kataloge 

užregistruoti 306 nauji Bibliotekos fondo leidiniai. Metų pabaigoje kataloge buvo 16 814 įrašų. Buvo 

tęsiami Universiteto personalo mokslinių publikacijų bazės sudarymo darbai. Metų pabaigoje šioje 

duomenų bazėje buvo 6 930 įrašų, per 2015 m. duomenų bazė papildyta 371 įrašu. Biblioteka toliau 

pildė LSU elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę. Per metus įkelta 113 magistro tezių, disertacijų 

bei jų santraukų. 2015 m. pabaigoje šioje duomenų bazėje buvo 1864 įrašai.  

Nuo 2012 m. Biblioteka dalyvauja ESF lėšomis finansuojamo projekto „eLABA integralių paslaugų 

sukūrimas ir plėtra“ veikloje. Projektas buvo įgyvendintas 2015 m. pradžioje, sujungiant nuo 1996 m. 

pildomus Lietuvos akademinių bibliotekų elektroninius katalogus, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 

publikacijų duomenų bazes (PDB), Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę (ETD), 

Lietuvos virtualiąją biblioteką. 2015 m. Bibliotekoje buvo įsisavinamos Lietuvos akademinės elektroninės 

bibliotekos posistemės eLABa PDB, eLABa ETD, LSU virtualioji biblioteka, eLABa statistikos ir duomenų 

bazių statistikos posistemės, įdiegta studentų rašto darbų sutapties patikros sistema EPAS 4.0. 2015 m. 

iš senosios LSU mokslo publikacijų duomenų bazės į eLABa PDB buvo perkelta 113 įrašų. 2016 m. šios 

eLABa posistemės bus tobulinamos, toliau bus pildomas LSU elektroninių dokumentų katalogas bei 

naujai gaunamų ir retrospektyvinių leidinių elektroninis katalogas.  

Bibliotekos skaityklose įrengta 21 kompiuterizuota darbo vieta lankytojams. Čia teikiamos 

kopijavimo, spausdinimo ir nuskaitymo paslaugos. Skaityklų kompiuteriuose įdiegta SPSS programa. 

2015 m. grupinio darbo skaitykloje seminarų ir mokymų metu buvo pradėta naudoti multimediją. 

2016 m. šioje skaitykloje numatoma įrengti stacionariai veikiančią multimediją.  
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Skaitytojų aptarnavimas  

2015 m. Bibliotekoje buvo užregistruoti 2 335 skaitytojai, iš jų 90 proc. – studentai. Sumažėjo 

lankytojų, išduodamų spaudinių skaityklose ir į namus. Bibliotekos skaitytojai vis dažniau naudoja 

Bibliotekos kuriamus ir prenumeruojamus visateksčius elektroninius išteklius. Registruoti Bibliotekos 

skaitytojai nuotolinei prieigai prie šių išteklių naudojo RemoteApp programą arba duomenų bazių 

suteikiamus nuotolinės prieigos duomenis. Daugiausia buvo skaitomi kūno kultūros ir sporto, medicinos 

ir visuomenės mokslų sričių leidiniai lietuvių ir anglų kalbomis. 53 lentelėje pateikiami 2011–2015 m. 

Bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai. 

 
53 lentelė. 2011–2015 m. Bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai  

 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Iš viso lankytojų 25 273 29 567 34 356 35 370 28 975 

Skaityklose 13 715 16 608 24 426 26 044 21 794 

Abonementuose 11 558 12 959 9 930 9 326 7 181 

Iš viso išduota leidinių 38 403 32 478 28 459 22 739 20 255 

Knygų 24 626 24 848 20 757 15 344 13 458 

Periodinių leidinių 12 373 7 324 6 203 5 562 5 210 

Rankraščių 1 306 261 1 039 1 698 1 587 

 
Atsižvelgiant į lankytojų pageidavimus, toliau buvo tobulinamos Bibliotekos paslaugų erdvės. 

Grupinio darbo skaitykloje buvo įrengta magnetinė lenta, naudojama seminarų ir grupinių užsiėmimų metu. 

 
Bibliotekos prenumeruojami elektroniniai ištekliai  

Biblioteka tęsė dalyvavimą projekte „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas 

Lietuvai – antrasis etapas“, kurį vykdo Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos mokslinių bibliotekų 

asociacija. Šio projekto dėka Biblioteka savo vartotojams suteikė prieigą prie 14 mokslo duomenų bazių: 

EBSCO 10 duomenų bazių paketo, SportDiscus, Emerald Management eJournalsCollection, SprigerLINK, 

Taylor and Francis, organizavo 9 duomenų bazių nemokamus bandymus (Palgrave Connect, eBook Public 

Library Collection (per EBSCO), Proceedings National Academy of Science, IOS Press, American 

Physiological Society, New England Journal of Medicine (NEJM), Aclandʼs Video Atlas of Human 

Anatomy, Visible Body Premium Package). 

2015 m. Biblioteka prenumeravo visateksčius elektroninius žurnalus: Health Education Research, 

International Journal of Sports Medicine, Journal of Applied Physiology, Journal of Strength and 

Conditioning Research, Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, Теория и практика 

физической культуры. 

 
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 posistemėje bei tvirtino studijų baigiamuosius darbus eLABa ETD posistemėje; 

• Bibliotekos interneto svetainėje ir intranete nuolat skelbė apie Bibliotekos teikiamas 

informacines paslaugas, atsakė į skaitytojų klausimus, konsultavo (8955 per metus); 

• rugsėjį pradėjo Bibliotekos interneto svetainės pertvarką: pakeista svetainės struktūra, 

dizainas, atnaujinta informacija;  

• rudens semestro pradžioje sukūrė Bibliotekos paskyrą socialiniame tinkle Facebook ir nuolat 

talpino informaciją apie organizuojamus renginius, nemokamus elektroninių išteklių bandymus, gaunamus 

leidinius ir kitas Bibliotekos naujienas. Paskyra iš karto tapo populiari tarp studentų. 
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Informacinių kompetencijų ugdymas 

Biblioteka, siekdama išsiaiškinti skaitytojų poreikius, vykdė apklausą „LSU bendruomenės 

nuomonė apie bibliotekos mokymus“. Apklausoje dalyvavę 62 respondentai Bibliotekos mokymų 

pageidavo rudens semestro metu, tinkamiausia mokymų forma nurodė grupinius mokymus Bibliotekos 

grupinio darbo skaitykloje, pateikė kitų siūlymų dėl mokymų organizavimo. 

Rudens semestro pradžioje pirmo kurso studentams buvo surengti įvadiniai mokymai apie 

naudojimąsi Bibliotekos paslaugomis. Mokymuose dalyvavo 410 studentų. Biblioteka organizavo 

seminarus dėstytojams ir studentams: „Mokslometrijos rodiklių paieška Thomson Reuters duomenų 

bazėse“, „Informacijos paieška LSU prenumeruojamose duomenų bazėse“ (taip pat ir užsienio 

studentams anglų kalba), „Bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis Mendeley“, „LSU virtuali 

biblioteka“, „Atvirosios prieigos informacijos ištekliai“ (22 seminarai, 60 dalyvių). 

 

Renginių organizavimas  

2015 m. buvo surengta 17 teminių parodų: „Joga – gyvenimo energijos ir harmonijos šaltinis“, 

„Asmenybės ir sportas“, „Biblioteka – informacija ir žinios kiekvienam“, „Kas yra komunikacija“, „Rugsėjo 

1-oji – mokslo ir žinių diena“, parodų ciklas „Rekomenduojame leidinius studijoms: Ar mokate šokti? 

Rekreacija ir reabilitacija. Plaukimas. Apie golfą“ ir kt. Bibliotekoje buvo surengtas parodų ciklas, skirtas 

Tarptautinei neįgaliųjų dienai: „Žmonių su negalia kūno kultūra ir sportas“, „Specialusis ugdymas: nuo 

atskirties pripažinimo link“. Veikė VšĮ „Socialiniai projektai“ organizuota fotografijų paroda „Draugystė 

Arkoje“ apie gyvenimą su negalią turinčiais žmonėmis. Bibliotekos darbuotojos parengė 27 teminius 

stendus, 18 naujų knygų ekspozicijų.  

Bibliotekoje vyko renginiai, sulaukę didelio Universiteto bendruomenės susidomėjimo: 

susitikimas su „Šokio laboratorija“ bei LSU kapeliono organizuotas renginys „Supervizija: kas tai?“. 

Bibliotekos darbuotojų parengtoje teminėje erdvėje „LSU bibliotekai – 70“ buvo išdalinta 70 Bibliotekos 

skaitytojams skirtų palinkėjimų. 
 

  
 

Biblioteka organizavo susitikimą su studentais „Bibliotekos teikiamų informacinių paslaugų 

efektyvumas“, susitikimą-diskusiją su LSU Studijų prorektore „LSU biblioteka 2015: kokių pokyčių 

norėtume?“.  
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Fondo komplektavimas  

Bibliotekos fondas buvo kaupiamas atsižvelgiant į LSU studijų programas. Bendruomenei buvo 

nuolat pranešama apie naujausias Lietuvos leidyklų išleistas knygas ir Bibliotekos gautus leidinius.  

 

54 lentelė. 2011–2015 m. Bibliotekos fondo skirstinys  

 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Leidinių fondas (iš viso egz.) 134 199 121 170 122 356 105 985 106 697 

Leidinių fondas (pavadinimų skaičius) 42 406 42 842 42 338 40 960 41 266 

Per metus įsigyta leidinių (iš viso egz.) 1 671 1 956 2 161 1 176 712 

Įsigyta knygų (pavadinimų skaičius) 411 478 468 310 309 

Įsigyta periodinių leidinių  
(pavadinimų skaičius) 

54 50 45 34 24 

Nurašyta leidinių (iš viso egz.) 18 307 14 985 975 17 547 – 

 

Bibliotekos personalo pokyčiai 

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Bibliotekai pradėjo vadovauti Asta Zarauskienė, įsteigta teminio 

bibliotekininko pareigybė, kurios funkcijos buvo pristatytos Universiteto fakultetų dekanams, studijų 

programų direktoriams bei dviejų katedrų dėstytojams. 

 

Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

Bibliotekos darbuotojos aktyviai kėlė savo profesinę kvalifikaciją ir dalyvavo įvairiuose 

renginiuose: tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Z kartos akademinė biblioteka: 

paslaugos, erdvės ir technologijos“ (4 darbuotojos), LITMIS konferencijoje „Atvira šiuolaikinė e. aplinka 

studijoms“ (1 darbuotoja), respublikinėje konferencijoje „Nacionaliniai mokslo žurnalai: kiekybė ir 

kokybė“ (1 darbuotoja), seminaruose „Teminės erdvės bibliotekoje“ (3 darbuotojos), „Fiksuotos knygų 

kainos reguliavimas Europos šalyse: tarptautinė praktika ir teisinis reglamentavimas“ (1 darbuotoja), 

„Atvirasis mokslas jauniesiems tyrėjams: iššūkiai ir galimybės“ (3 darbuotojos), „Informacijos ir 

bibliotekų paslaugos neįgaliesiems“ (2 darbuotojos), „eLABa statistikos ir virtualių bibliotekų naujovės“ 

(5 darbuotojos), „Plagiato patikros programos Turnitin pristatymas“ (1 darbuotoja) ir kt. Leidybos 

grupėje dirbančios redaktorės dalyvavo praktiniuose lietuvių kalbos redagavimo kursuose. Bibliotekos 

darbuotojos surengė 9 profesinės patirties perdavimo seminarus savo kolegėms.  

Bibliotekos darbuotojos tobulinosi anglų kalbos kursuose (4 darbuotojos baigė B2 lygio kursus 

pagal „Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis“, 8 darbuotojos tobulinosi 

tęstiniuose anglų kalbos kursuose, kuriuos baigs 2016 m.). 

2015 m. darbuotojos lankėsi Kauno kolegijos bibliotekoje ir Lietuvos sporto muziejuje, kur 

užmezgė glaudžius ryšius tolesniam bendradarbiavimui. 

 
Dalyvavimas organizacijų veikloje 

Biblioteka aktyviai dalyvavo Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA), Lietuvos 

akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros 

konsorciumo (eLABa informacinė sistema), Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA), 

Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA) veikloje: įdiegė naują eLABa sistemą, 2 darbuotojos 

dalyvavo visuotiniuose susirinkimuose, 6 – asociacijų ir konsorciumo organizuotose konferencijose. 

 
Bibliotekos rėmėjai 

Bibliotekai knygų kolekcijas ir atskirus leidinius dovanojo kitos bibliotekos, organizacijos bei 

fiziniai asmenys. 2015 m. Bibliotekai padovanota 390 egz. knygų ir periodinių leidinių už 2 226 eurus. 
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Išvados 

Biblioteka tapo populiari studentų savarankiško ir grupinio darbo, laisvalaikio leidimo vieta. 

Universiteto dėstytojus ir studentus domino Bibliotekos organizuojami renginiai bei seminarai. Svarbu ir 

toliau gerinti prieigos prie elektroninių informacijos išteklių galimybes, ieškoti naujų bendruomenės 

informacinių kompetencijų ugdymo būdų ir priemonių, nuolat kelti Bibliotekos darbuotojų kvalifikaciją. 

 
 

Leidyba 

 
2015 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. 

2015 m. Universitetas išleido 3 knygas: monografiją, metodinį ir informacinį leidinį, 6 disertacijas 

ir jų santraukas, Rektoriaus ataskaitą, konferencijų, simpoziumų medžiagą. Buvo leidžiami trys 

periodiniai mokslo žurnalai: Baltic Journal of Sport and Health Sciences, Reabilitacijos mokslai: slauga, 

kineziterapija, ergoterapija, elektroninis žurnalas Laisvalaikio tyrimai. 2015 m. buvo pasirašyta LEU, LSU 

ir LOA bendradarbiavimo sutartis dėl mokslo žurnalo Sporto mokslas leidybos. Žurnalo Baltic Journal of 

Sport and Health Sciences leidyboje buvo įdiegta straipsnių pateikimo ir recenzavimo sistema 

Manuscript Manager. 

Universitetas yra Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA) narys. Šioje asociacijoje 

susibūrusios daugelis Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų leidyklų, pritariančių LALA tikslui – 

kartu spręsti elektroninės leidybos profesionalaus rengimo, kaupimo ir platinimo, popierinės (tradicinės) 

knygų leidybos, reklamavimo ir platinimo problemas. 

2015 m. vasario mėn. Universitetas dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, vykusioje LITEXPO parodų 

rūmuose. LSU eksponavo apie 30 pavadinimų leidinių, stendas buvo gausiai lankomas, knygos perkamos.  

Redaktorės nuolat konsultuoja Universiteto darbuotojus, kitų institucijų atstovus leidybos, 

redagavimo, maketavimo, kalbos kultūros klausimais. Atsižvelgiant į studentų poreikius, didelė dalis 

Universiteto autorių parengtų studijų leidinių sukelta į LSU nuotolinio mokymo sistemą. 

2016 m. planuojama atnaujinti Universiteto institucinės elektroninių dokumentų talpyklos 

eLABoje pildymą naujai išleistais leidiniais. 

 

 

30 pav. 2011–2015 m. parengtų ir išleistų leidinių apimtis (sp. lankais) 
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55 lentelė. Lėšos leidiniams spausdinti ir surinktos už leidinių platinimą 2011–2015 m. (eurais) 

Lėšų šaltinis 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m.  

LSU lėšos 25 507 17 903 3 576 5 130 10 378 

Autoriai ir rėmėjai 
(LTOK, KKSD ir kt.) 

Nėra duomenų 977 Negauta Nėra duomenų 2 700 

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

3 200 1 457 4 771 2 717 2 710 

Už išplatintus leidinius 
surinkta 

5 791 8 300 6 040 5 489 1 203 

 

2015 m. leidiniams spausdinti išleista 10,378 tūkst. Eur, iš rėmėjų, projektų gauta 5,41 tūkst. Eur, 

LSU autorių leidinių išplatinta už 1,203 tūkst. Eur.  



Informacinių 
technologijų plėtra  
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Išanalizavus 2015 m. LSU darbuotojų ir studentų apklausos apie Informacinių technologijų ir 

nuotolinių studijų centrą (ITNSC) bei jo teikiamų paslaugų kokybę rezultatus paaiškėjo, kad respondentai 

daugumoje tirtų sričių centro veiklą vertina gerai. Jų nuomone, ITNSC darbuotojai yra visada pasiekiami 

telefonu, el. paštu, randami kabinete, kilusios problemos išsprendžiamos, teikiamos paslaugos tenkina. 

Paaiškėjo, kad darbuotojai ir studentai daugiausiai naudojosi tokiomis paslaugomis kaip el. paštas, 

e. mokymas ir informacinė sistema, dažniausiai į ITNSC kreipėsi dėl konsultacijų ir gedimų registravimo. 

Pastebėtina, kad studentai į ITNSC darbuotojus kreipėsi daug rečiau nei Universiteto darbuotojai. 

Dažniausios apklaustųjų minėtos problemos  – bevielio ryšio trūkumas, sudėtingas spausdinimo kreditų 

įsigijimas bibliotekoje, painus modulių radimas e. mokymo sistemoje. 

Detalesnius apklausos rezultatus galima rasti informacinėje sistemoje is.lsu.lt.  

 

Lėšų, skirtų IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti, panaudojimas 

2015 m. IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti lėšų skirta sąlyginai nedaug (31 pav.). 

 

 

31 pav. Lėšų, skirtų IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti 2006–2015 m., kaita 

 

Skirtas lėšas stengtasi panaudoti kuo efektyviau. Remiantis centro atlikta IT poreikio analize, 

prioritetinis tikslas šiais metais buvo atnaujinti pasenusius kompiuterius – tam panaudota daugiausiai, 

net 45 procentai skirtų lėšų (32 pav.). Buvo nupirkta naujų kompiuterinės technikos detalių, nešiojamųjų 

kompiuterių, projektorių, tinklo įrangos, foto technikos, daugiafunkcių spausdinimo aparatų. Siekiant 
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taupyti, buvo perkama ne surinkti kompiuteriai, o atskiros jų dalys, kurias sumontavo ITNSC darbuotojai. 

Likusios lėšos buvo panaudotos programinei įrangai pirkti (36 proc.) (antivirusinė, SPSS – duomenų 

apdorojimo, Veeam – atsarginių kopijų, Vmware – virtualizavimo, Windows server 2012 programinė 

įranga), dažų kasetėms pildyti (7 proc.) ir kompiuterinės technikos remontui (12 proc.) (kompiuterių, 

spausdintuvų remontas, optinio kabelio, jungiančio Sporto g. 6 ir Radastų g. 2, keitimas, naujo optinio 

kabelio tiesimas iš Aušros g. 42 į Aušros g. 42A) (12 proc.).  

Naujų darbo vietų ITNSC šiais metais sukurta nebuvo. 

 

 
32 pav. Lėšų panaudojimo 2015 m. skirstinys 

 

Atlikti darbai plečiant kompiuterių tinklą 

2015 m., plečiant ir atnaujinant kompiuterių tinklą, pakeista serverių patalpa, komunikacinių 

spintų, optinių kabelių įvadų ir išvadų vieta, įrengtos naujos kompiuterių tinklo prieigos vietos 

auditorijose ir kabinetuose, nutiestas naujas kabelis į Aušros g. 42A, padidintas tinklo patikimumas ir 

greitaveika atnaujinant optinį kabelį, jungiantį Sporto g. 6 ir Radastų g. 2. Dalis senų tinklo perjungiklių 

buvo pakeista naujais. 

 

Kompiuterizuotų darbo vietų ir auditorijų įrengimas 

Centro numatytas tikslas atnaujinti didžiąją dalį kompiuterių dėl lėšų trūkumo įgyvendintas tik iš 

dalies.  

2015 m. atnaujinta 15 darbuotojų kompiuterių (sisteminiai blokai ir monitoriai), nupirkta 2 

nešiojamieji ir 10 stacionarių kompiuterių, 8 projektoriai.  

2015 m. įrengtos 8 naujos auditorijos, kuriose pastatyti nauji kompiuteriai ir projektoriai. 

Patikrinus turtą, nurašyti 37 seni ar sugedę nebenaudojami kompiuteriai, 5 sugedę 

daugiafunkciai spausdinimo aparatai, 1 sugedęs projektorius ir 4 programinės įrangos paketai. 

2015 m. (lyginant su 2014 m.) kompiuterių skaičius sumažėjo 5 procentais (33 pav.). Šis 

neigiamas pokytis – vienas iš didžiausių nuo 2007 m. Tokį pokyčio procentą lėmė tai, kad šiais metais 

buvo nurašyti 37 seni ar sugedę kompiuteriai.  

 

Dažų kasečių 
pildymas; 

7 proc.

Ilgalaikės 
kompiuterinės 

technikos, 
inventoriaus, 
dažų kasečių, 
kompiuterių 

detalių 
pirkimas; 
45 proc.

Programinės 
įrangos nuoma; 

36 proc.

Kompiuterinės 
technikos 
remontas; 
12 proc.
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33 pav. Kompiuterių skaičiaus kaita 2007–2015 m. 

 

2015 m. pabaigoje Universitete buvo 367 kompiuteriai, iš jų apie 35 proc. – senesni nei 5 metų, 

o apie 65 proc. – senesni nei 10 metų, todėl 2016 m. numatoma atnaujinti dar bent dalį kompiuterių.  

 

Lietuvos sporto universiteto informacinės sistemos (LSU IS) funkcionalumo išplėtimas 

2015 m. informacinėje sistemoje sukurtos papildomos funkcijos, išplečiančios jos panaudojimo 

galimybes.  

Studentų ir Universiteto darbuotojų patogumui sukurta studijų modulių pasirinkimo, įmokų 

atvaizdavimo, mokėjimo kvito formavimo sistemos, atsiskaitymo lapelis, įdiegta galimybė keisti 

informacinės sistemos kalbą, patobulintos el. stojimų, paskaitų tvarkaraščio eksportavimo į kalendorių 

posistemės. 

Darbuotojų veiklai palengvinti sukurta netarnybinio automobilio panaudos tarnybos reikmėms 

prašymų sistema, įrangos rezervavimo sistema, auditorijų užimtumo vaizdavimo sistema, mokslinės 

veiklos ataskaitų sistema, duomenų bazės ataskaitoms sistema. 

 

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 2014 m., aplikacijos 

naudojimas padidėjo 46 proc. 

2015 m. aplikacija papildyta naujomis funkcijomis:  

• meniu antrašte, kuri rodo prisijungusiojo duomenis; 

• galimybe kalbą pakeisti į anglų; 

• galimybe įtraukti renginį į kalendorių. 

Ištaisytos aptiktos klaidos. 

 

Google Education elektroninio pašto platformos studentams plėtojimas 

2013 m. įdiegta nemokama Google Education elektroninio pašto platforma studentams. 2015 

metais (lyginant su 2014 m.) studentų naudojimasis šia paslauga išaugo 25 proc. (56 lentelė).  
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56 lentelė. Studentų, naudojančių Google Education elektroninio pašto platformą, skaičius 

 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

Studentų skaičius 697 1295 1623 

Pokytis procentais 0 46,2 25 

 

Bevielio ryšio aprėpties didinimas 

Buvo tęsiami bevielio ryšio aprėpties didinimo darbai. 2015 m., nupirkus licencijas papildomoms 

bevielio ryšio stotelėms, Universiteto teritorijoje bevielio ryšio aprėptis, lyginant su 2014 m., padidėjo 

5 proc. ir pasiekė 62 proc. Bevielio ryšio aprėptį planuojama didinti ir kitais metais. 

 

Nuotolinių studijų plėtra 

Pastebimas didelis nuotolinio mokymo naudojimo(si) augimas. 2015 m. (lyginant su 2014 m.) 

prisijungimų prie nuotolinio mokymo(si) sistemos skaičius išaugo 41 proc. 

Siekiant išlaikyti tolesnes palankias sąlygas nuotolinių studijų plėtrai, atliktas Moodle aplinkos 

atnaujinimas (versija 2.9.1), plėtojamas baigiamųjų darbų pateikimo modulis. Paleistas atsarginių kopijų 

modulis. Mokymosi aplinka lokalizuota ir pritaikyta tarptautiniams studentams. 

Atrinkti 4 potencialūs ir 4 atestuoti moduliai, pritaikyti dėstyti nuotoliniu būdu 2015‒2016 m. 

rudens ir pavasario semestrų metu (buvo planuota atrinkti ir atestuoti 6 modulius).  

 



Projektinė
veikla
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57 lentelė. Projektų įgyvendinimas 2015 m. 

Projekto pavadinimas (atsakingasis asmuo) Trukmė 

Projekto vertė, Eur 
(ataskaitiniais 

metais įsisavinta 
lėšų eurais arba 

vykdytos veiklos) 

Kofinan-
savimas, 

Eur 
Komentaras 

ES struktūriniai fondai: ESFA (Europos socialinio fondo agentūra), LVPA (Lietuvos verslo paramos agentūra) ir kt. 

Aukštos kvalifikacijos specialistų, 
atitinkančių valstybės ir visuomenės 
poreikius biomedicinos srityje, rengimo 
tobulinimas – BIOMEDOKT, Nr. VP1-3.1-
ŠMM-01-V-03-002 (A. Kuzmienė) 

2010–
2015 

9 864 733,32 
(2015 – 7500) 

– 
Projektas baigtas.  
LSU – partneris 

Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo 
plėtra, Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001 
(I. Čikotienė) 

2007–
2015 

6 930 751,92 
(2015 – 0) 

– 
Projektas baigtas.  
LSU – partneris 

Lietuvos mokslo ir studijų informacinės 
sistemos diegimas, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-
V-02-003 (A. Povilaitienė) 

2010–
2015 

1 703 647,18 
(2015 – 0) 

– 
Projektas baigtas.  
LSU – partneris. 

Vakare sukelto šiluminio streso poveikis 
rytiniam ir naktiniam-rytiniam neuro-
raumenų ir kognityvinės sistemos 
darbingumui bei streso hormonų kaitai, 
Nr. NKPDOKT-14061 (M. Brazaitis) 

2014–
2018 

39 770,62 
(2015 – 0) 

– 

Projektas vykdomas. 
Papildoma vieta 
doktorantūros 
studijoms 

Europos Komisija 

Safeguarding youth sport, 
Nr. EAC/S03/2013/003 (R. Pacenka) 

2014–
2015 

784 845,60 
(2015 – 0) 

– 
Projektas baigtas.  
LSU – partneris 

LR Švietimo ir mokslo ministerija. Valstybės kapitalo investicijų programa 

Sveikatą stiprinančios fizinės veiklos 
mokymo centro Kaune, Sporto g. 6, 
rekonstravimas (J. Armonavičius) 

2015–
2017 

918 847,17 
(2015 – 4 847,17) 

– Projektas vykdomas 

Lietuvos sporto universiteto administra-
cinio (mokslo) pastato Kaune, Perkūno al. 
3A, rekonstravimas (avarinės būklės 
likvidavimas) (R. Kairaitis) 

2015 376 506 – Projektas baigtas 

Lietuvos sporto universiteto Birštono 
sporto ir sveikatingumo centro Birutės 
g. 19 (Birštone), veiklos vystymas 
(I. Staškevičiūtė-Butienė) 

2015 226 704 – Projektas baigtas 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 



 

Lietuvos sporto universiteto veikla 2015 metais 

112 

lentelės tęsinys 

LR Švietimo ir mokslo ministerija 

Studentų fizinio aktyvumo poreikių bei 
sveikatinimo galimybių universitetuose 
analizė, S-368 (A. Emeljanovas) 

2015 6000 – Projektas baigtas 

Studentų trumpalaikio įdarbinimo 
galimybių poreikis ir galimybės sukūrimas, 
Nr. S-369 (B. Švagždienė) 

2015 3200 – Projektas baigtas 

Europos diena su kamuoliu. Stop 
problemoms ir patyčioms, Nr. S-443 
(A. K. Zuoza) 

2015 1000 – Projektas baigtas 

Sportinės ir kūrybinės veiklos sintezė, 
Nr. S-444 (G. Mankutė) 

2015 2000 – Projektas baigtas 

LSU Move Week, Nr. S-715 
(Č. Garbaliauskas) 

2015 4000 – Projektas baigtas 

Centrinė projektų valdymo agentūra 

Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo 
srityje veikiančių institucijų bendradarbia-
vimo ir gebėjimų stiprinimas, Nr. NOR-
LT10-VRM-01-K-02-005 (M. Jozėnas) 

2015–
2016 

233 396,46 
(2015 – 55 665,05) 

– Projektas vykdomas 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas 

Lietuvos sporto universiteto pastato 
Kaune, Aušros g. 42, rekonstravimas, 
Nr. KKS-S-116(2013) (J. Armonavičius)  

2013–
2015 

840 922,82 

(2015 – 391 761,66) 
– Projektas baigtas 

Lietuvos mokslo taryba 

Tarptautinis mokslinis simpoziumas 
„Fizinio aktyvumo reikšmė fiziologiniams, 
pažintiniams ir emociniams procesams 
vyresniame amžiuje“, Nr. MOR-27/2015 
(V. J. Česnaitienė) 

2015 2000 – Projektas baigtas 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas) 

Lengvosios atletikos maniežo remontas, 
Nr. FS-272 (J. Armonavičius) 

2015 35 000 – Projektas baigtas 

Kauno rajono savivaldybės parama 

Suaugusių asmenų sveikatos stiprinimas 
per fizinio aktyvumo programas,  
Nr. S-1035 (V. J. Česnaitienė) 

2015 1000 – Projektas baigtas 

 

Pastabos 

2015 m. Universitete buvo įgyvendinami 57 projektai. Mokslo ir tarptautinių projektų suvestinė 

pateikta 57 lentelėje. 

2015 m. buvo pateikta 111 paraiškų (iš projekto vykdytojo ir partnerio pusės) finansavimui gauti:  

• Lietuvos mokslo tarybai – 64, 

• Kūno kultūros ir sporto departamentui prie LRV – 9, 

• Centrinei projektų valdymo agentūrai – 3, 

• Švietimo mainų paramos fondui – 3, 

• Švietimo ir mokslo ministerijai – 20, 

• Europos Komisijai (Erasmus+, Nordplus, Horizontas 2020 ir kt.) – 7, 

• Kauno rajono savivaldybei – 1, 

• Kultūros tarybos rėmimo fondui – 2, 

• Šiaurės ministrų tarybai – 1,  

• Tarptautiniam olimpiniam komitetui – 1. 
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Trumpas vieno projekto aprašas 

Lietuvos sporto universitetas (LSU) vykdo tarptautinį projektą „Lietuvos ir Norvegijos sporto 

švietimo srityje veikiančių institucijų bendradarbiavimo ir gebėjimų stiprinimas“, Nr. NOR-LT10-VRM-01-

K-02-005. Projektą įgyvendina LSU, jame dalyvauja aštuoniolika partnerių iš Lietuvos (rajonų bei miestų 

sporto ir kultūros centrai) bei vienas partneris iš užsienio (Norvegijos sporto mokslo mokykla).  

Projekto tikslas – perteikti Norvegijos institucijų regioninės sporto politikos tikslų įgyvendinimo 

gerąją patirtį ir žinias Lietuvos miestų savivaldybėms ir įstaigoms, vykdančioms regioninę sporto politiką. 

Projektas vykdomas ir finansuojamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą 

LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, 

vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.  

2015 m. lapkričio mėnesį aštuoniolikos Lietuvos savivaldybių sporto ir kultūros centrų atstovai 

vyko į beveik savaitę trukusią stažuotę Norvegijoje. Čia jie sėmėsi žinių, kaip sėkmingai vietos 

bendruomenių narius įtraukti į įvairias sporto bei sveikatinimo veiklas ir taip gerinti jų gyvenimo kokybę. 

Grįžę iš mokymų, Norvegijoje įgytas žinias projekto dalyviai pritaikys savo veikloje ir perduos regionų 

įstaigoms, vykdančioms sporto bei sveikatinimo veiklą Lietuvoje. 

Artimiausiu metu ekspertai iš Norvegijos atvyks į Lietuvą. Norvegai vizitų po Lietuvos regionus 

metu ves teorinius mokymus ir praktinius užsiėmimus, rodys įvairią aktyviam laisvalaikiui bei sveikam 

gyvenimo būdui skirtą sporto įrangą. Regionuose dirbantys sporto treneriai ir sveikos gyvensenos 

specialistai bus mokomi dirbti su šia įranga, kad galėtų savo bendruomenių narius skatinti ne tik aktyviai 

gyventi, bet ir teisingai tai daryti, nekenkiant sveikatai. 

 

   

Akimirkos iš stažuotės Norvegijoje 
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XXVIII pasaulio vasaros universiadoje Kvandžiu (Pietų Korėja) LSU studentai iškovojo tris žaidynių 

medalius. LSU studentė Donata Vištartaitė kartu su Vilniaus universiteto studente Milda Valčiukaite tapo 

2000 m dviviečių valčių irklavimo varžybų nugalėtojomis (6 min. 41,92 sek.), lengvaatletis Andrius 

Gudžius iškovojo bronzą disko metimo rungtyje (62,54 m), dziudo atstovė Santa Pakenytė iškovojo 

bronzą kovodama svorio kategorijoje +78 kg. 

Slovakijoje ir Ispanijoje vykusioje XXVII žiemos universiadoje dalyvavo trys LSU studentai: Inga 

Janulevičiūtė, Jaunius Drūsys ir Agnė Sereikaitė. Greitojo čiuožimo trumpuoju taku 500 m sprinto 

rungtyje Agnė Sereikaitė laimėjo bronzos medalį! Ji finale nuotolį įveikė per 43,817 sek., o čiuoždama 

1500 m užėmė aukštą septintą vietą, nuotolį įveikusi per 2 min. 33,509 sek. 

Europos irklavimo čempionate Lenkijoje Donata Vištartaitė kartu su Milda Valčiukaite (treneris 

A. Arelis) iškovojo sidabrą. Moterų porinių dviviečių valčių finalo varžybose 2000 m nuotolį merginos 

įveikė per 6 min. 57,08 sek. Šis irkluotojų duetas pasaulio irklavimo čempionate Prancūzijoje užėmė 

garbingą penktą vietą. 

Bulgarijoje vykusiame Europos bokso čempionate aukso medalį iškovojo Eimantas Stanionis. 

Azerbaidžano sostinėje vykusiame pirmame IJF „Grand Slam“ serijų dziudo etape sėkmingai 

startavusi Santa Pakenytė iškovojo sidabro medalį. 

Europos taurės etapas Tamperėje (Suomija) sėkmingai susiklostė Renaldai Gedutytei, kuri 

iškovojo aukso medalį. 

Sėkmingi metai buvo jėgos trikovės atstovei Mildai Brūverei, kuri pasipuošė Europos jauninimo 

aukso medaliu (čempionatas vyko Čekijoje). Kitame Europos jaunimo čempionate, kuris taip pat vyko 

Čekijoje, Milda iškovojo bronzos medalį.  

Europos jaunimo kiokušin karatė čempionate Byte (Lenkija) Arnoldas Grevas užėmė 1 vietą, o 

Europos jaunimo kiokušin karatė čempionate Chabarovske (Rusija) – 3 vietą.  

LSU studentas Simas Juodviršis tapo Baltijos šalių žiedinių lenktynių pirmojo etapo čempionu. 

Disko metikas Andrius Gudžius iškovojo Europos žiemos metimų taurės sidabrą ir įveikė 

Olimpinių žaidynių normatyvą (65 metrai).  

Heraklione (Graikija) vykusiame Europos komandiniame čempionate (I lyga) Lietuvos 

lengvaatlečių komanda užėmė 11 vietą ir prarado vietą pirmojoje lygoje. Iki dešimtos vietos, 

užtikrinančios teisę po dvejų metų vėl varžytis Europos komandinio čempionato pirmojoje lygoje, 

pritrūko vos 1,5 taško. Čempionate sėkmingai startavo LSU studentai: sprinterė Lina Grinčikaitė-Samuolė 

iškovojo net dvi prizines vietas: bėgdama 100 m iškovojo 2 vietą, o 200 m – 3 vietą; disko metikas 

Andrius Gudžius užėmė 2 vietą.  
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Europos jaunimo lengvosios atletikos bronzos medaliu pasipuošė LSU studentė Liveta 

Jasiūnaitė – sportininkės mesta ietis nuskriejo 55,77 m. 

Baltijos šalių mače Valmieroje (Latvija) net 6 aukso medalius iškovojo LSU studentai: Karolina 

Deliautaitė (100 m bėgimas), Gintarė Nesteckytė (šuolis į aukštį), Monika Vilčinskaitė (5000 m bėgimas), 

Rokas Pacevičius (400 m bėgimas), Andrius Gudžius (disko metimas), Ernestas Raudys (šuolis į aukštį). 

Sidabro medalį iškovojo Normantas Petriška (10 km sportinis ėjimas). 

Europos sambo čempionate Gintarė Klišytė iškovojo 3 vietą (svorio kategorija iki 80 kg).  

XXXI SELL studentų žaidynėse Kaune LSU sportininkai iškovojo 58 medalius: 24 aukso, 17 sidabro 

ir 17 bronzos: 

• krepšinis (merginos) – aukso medalis. LSU krepšinio komandos žaidėjos: Greta Tamašauskaitė, 

Gabrielė Vaičekauskaitė, Neringa Skadaitė, Monika Petrauskaitė, Laura Svarytė, Giedrė 

Račiulaitytė, Erika Liutkutė, Eglė Tarasevičiūtė, Santa Okockytė, Eglė Vitkutė, Monika 

Tamulynaitė. Komandos trenerė Rasa Kreivytė; 

• krepšinis (vaikinai) – sidabro medalis. LSU krepšinio komandos žaidėjai: Paulius Malašauskas, 

Taurantas Tamošiūnas, Šarūnas Beniušis, Justas Nausėdas, Modestas Žaunieriūnas, Pijus 

Mykolaitis, Domantas Šeškus, Tomas Miškinis, Mantas Sadauskas, Lukas Polekauskas, Simas 

Raupys, Artūras Lencevičius, Andrius Gaidys. Komandos treneris Laimonas Eglinskas; 

• tinklinis (merginos) – sidabro medalis. LSU tinklinio komandos žaidėjos: Žydrė Guobytė, Vytenė 

Vitkauskaitė, Viktorija Ruškytė, Henrieta Karaliūtė, Tautvilė Grinkevičiūtė, Agnė Furmanavičiūtė, 

Evelina Piešinaitė, Neringa Grikštaitė, Karolina Lapinskaitė, Gerda Berštautaitė, Iveta Žemyna 

Zavarukynaitė, Rosita Nevulytė. Komandos trenerė Jolanta Simanavičienė; 

• tinklinis (vaikinai) – sidabro medalis. LSU tinklinio komandos žaidėjai: Gytis Januška, Audrius 

Tracauskas, Dovydas Bernotas, Liudas Vingis, Rokas Aukštkalnis, Laurynas Gedminas, Gilbertas 

Kerpė, Rokas Urbelis, Ignas Leleiva, Mindaugas Navickas, Gintautas Stanevičius, Gintautas 

Petrulis. Komandos treneris Andrius Gavorka; 

• futbolas (merginos) – sidabro medalis. LSU futbolo komandos žaidėjos: Ugnė Šmitaitė, Ilona 

Birgėlaitė, Klaudija Savickaitė, Laura Kovalčiuk, Kornelija Andrulytė, Lina Kaselytė, Greta 

Jakutytė, Jorūnė Lipkinaitė, Torunn Belt. Komandos trenerė Ingrida Siliūnienė; 

• regbis-7 (vaikinai) – bronzos medalis. LSU regbio komandos žaidėjai: Dainius Liudžius, Tautvydas 

Antanaitis, Aivaras Augustavičius, Tomas Kurila, Domantas Tautkus, Andrius Aukštakalnis, Ignas 

Brazaitis, Lukas Buslavičius, Mantas Stelionis, Ernestas Norkus, Paulius Sugintas. Komandos 

treneris Paulius Zubavičius; 

• aerobinė gimnastika – 3 aukso medaliai: Viktorija Treigytė (vieneto rungtis), Kristina Umaraitė, 

Ugnė Jakubauskaitė, Enrika Baltrimavičiūtė (trejeto rungtis), Enrika Baltrimavičiūtė, Ugnė 

Jakubauskaitė, Viktorija Treigytė, Kristina Umaraitė ir Ema Ivanauskaitė (penketo rungtis). 

Komandos trenerė Jolanta Matuzevičienė; 

• lengvoji atletika – 10 aukso medalių: Rokas Pacevičius (400 m bėgimas), Marius Šavelskis 

(5000 m sp. ėjimas), Raivydas Stanys (šuolis į aukštį), Eglė Balčiūnaitė (400 ir 800 m bėgimas), 

Lina Grinčikaitė-Samuolė (100 ir 200 m bėgimas), Gintarė Nesteckytė (šuolis į aukštį), Kristina 

Židonytė (šuolis į tolį), Karolina Deliautaitė, Inga Garbašauskaitė, Raimonda Meidutė, Lina 

Grinčikaitė-Samuolė (estafetinis bėgimas 4 × 100 m); 

5 sidabro medaliai: Rokas Pacevičius (200 m bėgimas), Marius Vadeikis (trišuolis), Simona 

Dobilaitė (ieties metimas), Ernestas Raudys (šuolis į aukštį), Aurimas Bikulčis (šuolis į tolį); 

4 bronzos medaliai: Liveta Jasiūnaitė (ieties metimas), Milda Vilčinskaitė (1500 m bėgimas), 

Karolina Deliautaitė (100 m bėgimas), Normantas Petriška (5000 m sp. ėjimas). 

Lengvaatlečių delegacijos treneriai Viktoras Šilinskas, Donatas Januševičius; 
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• plaukimas – 1 aukso medalis: Vaidotas Blažys (100 m plaukimas krūtine); 

3 sidabro medaliai: Vaidotas Blažys (50 m plaukimas krūtine), Sigita Matusevičiūtė (50 m 

plaukimas nugara), Vaidotas Blažys, Deividas Grigalionis, Gintarė Venčkauskaitė, Lina Pleskytė 

(mišri kompleksinio plaukimo estafetė 4 × 50 m). 

5 bronzos medaliai: Sigita Matusevičiūtė (100 m plaukimas krūtine), Asta Drevinskaitė (100 m 

plaukimas krūtine, 50 m plaukimas peteliške ir 200 m plaukimas kompleksiniu būdu), Deividas 

Grigalionis, Jonas Zakarauskas, Gintarė Venčkauskaitė, Asta Drevinskaitė (mišri plaukimo 

laisvuoju stiliumi estafetė 4 × 50 m); 

• orientavimosi sportas – 5 aukso medaliai: Karolis Lazdauskas (vidutinis ir sprinto nuotolis), 

Vilija Rėvaitė (vidutinis nuotolis), Milda Radzivonaitė (sprinto nuotolis), Karolis Lazdauskas,  

Milda Radzivonaitė (estafetė); 

• graikų-romėnų imtynės – 1 aukso medalis: Tauras Liaugminas (svorio kategorija 85 kg); 

1 sidabro medalis: Mantas Sinkevičius (svorio kategorija 80 kg); 

1 bronzos medalis: Dalius Adomaitis (svorio kategorija 71 kg); 

• dziudo – 3 aukso medaliai: Diana Kiškel (svorio kategorija 63 kg), Renalda Gedutytė (svorio 

kategorija 78 kg), Ovidijus Varnas (svorio kategorija 90 kg); 

4 sidabro medaliai: Dominyka Gotautė (svorio kategorija 70 kg), Erikas Cchovrebovas (svorio 

kategorija 63 kg), Martynas Lukoševičius (svorio kategorija 90 kg), Andrej Klokov (svorio 

kategorija 66 kg); 

6 bronzos medaliai: Tigran Galastian (svorio kategorija 73 kg), Tomas Paskalucas (svorio 

kategorija 100 kg), Artūras Kudrešovas (svorio kategorija +100 kg), Justina Valvonytė (svorio 

kategorija 63 kg), Odeta Kašelionytė (svorio kategorija 70 kg), Kęstutis Vitkauskas (svorio 

kategorija 73 kg). 

LSU studentams buvo sėkmingi ir kiti tarptautiniai startai – iškovoti 38 aukso, 22 sidabro ir 6 

bronzos medaliai. Lietuvos čempionatuose LSU sportininkai pelnė 21 aukso, 23 sidabro ir 24 bronzos 

medalius, Lietuvos studentų lygose ir čempionatuose užėmė 24 pirmas, 21 antrą ir 16 trečių vietų, 

Lietuvos taurės varžybose iškovojo 16 aukso, 8 sidabro ir 11 bronzos medalių. 

 
58 lentelė. LSU studentų laimėjimai įvairiose varžybose 

Varžybos Vieta 

PASAULIO ČEMPIONATAI 
Pasaulio akademinio irklavimo čempionatas 5 v. 

Pasaulio jaunimo baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 8 v., 2 x 14 v., 19 v. 
Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 17 v. 

Pasaulio greitojo čiuožimo čempionatas 7 v., 23 v. 

Pasaulio jaunimo kiokušin karatė čempionatas 3 v. 

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas 12 v. 

Pasaulio povandeninio plaukimo čempionatas  

Pasaulio sportinės gimnastikos čempionatas 69 v. 

Pasaulio jaunių ir jaunimo jėgos trikovės čempionatas 3 v., 4 v.  

EUROPOS ČEMPIONATAI 

Europos akademinio irklavimo čempionatas 2 v. 

Europos jaunių ir jaunimo baidarių ir kanojų irklavimo 
čempionatas 

6 v., 2 x 8 v., 12 v., 14 v., 2 x 18 v.  

Europos bokso čempionatas 1 v. 

Europos U23 dziudo čempionatas 2 x 5 v. 

Europos suaugusiųjų ir jaunių jėgos trikovės čempionatas 1 v. 

Europos jaunių ir jaunimo jėgos trikovės čempionatas 3 v.  

Europos jaunimo kiokušin karatė čempionatas 1 v. 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 



 

Lietuvos sporto universiteto veikla 2015 metais 

120 

lentelės tęsinys 

Europos lengvosios atletikos komandinis čempionatas, 
I lyga 

2 x 2 v., 3 v., 4 v., 8 v., 9 v. 

Europos U23 lengvosios atletikos čempionatas 3 v., 11 v., 17 v., 2 x 20 v.  

Europos sambo čempionatas 3 v. 

Europos sportinės gimnastikos čempionatas 23 v. 

XXVIII PASAULIO VASAROS UNIVERSIADA 

Irklavimas 1 v. 

Lengvoji atletika 3 v., 3 x 4 v., 20 v. 

Dziudo 3 v., 5 v., 2 x 7 v., 2 x 8 v., 2 x 12 v., 2 x 14 v., 15 v. 
Plaukimas 29 v., 34 v., 35 v., 42 v. 

Rankinis 8 v. 

XXVII PASAULIO ŽIEMOS UNIVERSIADA 

Greitasis čiuožimas 3 v., 7 v. 

Dailusis čiuožimas 18 v. 

Slidinėjimas 69 v., 73 v.  

XXXI SELL STUDENTŲ ŽAIDYNĖS 

Krepšinis (merginos) 1 v. 

Krepšinis (vaikinai) 2 v. 

Tinklinis (merginos) 2 v. 

Tinklinis (vaikinai) 2 v. 

Futbolas (merginos) 2 v. 

Regbis-7 (vaikinai) 3 v. 

Futbolas (vaikinai) pirmas etapas 

Lengvoji atletika 10 x 1 v., 5 x 2 v., 4 x 3 v., 3 x 4 v., 5 x 5 v., 3 x 6 v., 
2 x 7 v., 3 x 8 v., 9 v., 3 x 10 v., 2 x 11 v.  

Aerobinė gimnastika 3 x 1 v. 

Dziudo 3 x 1 v., 4 x 2 v., 6 x 3 v., 6 x 5 v., 7 v., 9 v.,  
13–15 v., 14–17 v., 2 x 14–20 v. 

Plaukimas 1 v., 3 x 2 v., 5 x 3 v., 4 v., 5 x 5 v., 5 x 6 v., 2 x 7 v., 
8 v., 4 x 9 v., 2 x 10 v., 3 x 11 v., 3 x 12 v., 14 v., 
15 v., 17 v., 19 v., 31 v., 32 v. 

Graikų-romėnų imtynės 1 v., 2 v., 3 v. 

Jėgos trikovė 5 v., 13 v. 

Orientavimosi sportas 5 x 1 v., 4 v., 5 v., 6 v., 10 v., 2 x 12 v., 14 v., 
2 x 17 v., 19 v., 23 v., 31 v. 

LIETUVOS ČEMPIONATAI (miestų čempionatai) 

Lietuvos bokso čempionatas 3 x 1 v., 2 x 2 v., 2 x 3 v.  

Lietuvos dziudo čempionatas 7 x 1 v., 2 x 2 v., 6 x 3 v., 2 x 5 v.  

Vilniaus miesto dziudo čempionatas (uždarų patalpų) 2 x 2 v., 3 v., 2 x 5 v., 3 x 7 v., 13 v. 

Šiaulių miesto dziudo čempionatas (uždarų patalpų) 2 x 1 v., 3 v. 

Lietuvos U20 fechtavimosi čempionatas 3 v. 

Lietuvos moterų futbolo A lyga 2 v. 

Lietuvos vyrų futbolo A lyga (salės) 7 v. 

Lietuvos jaunimo jėgos trikovės čempionatas 1 v. 

Lietuvos moterų krepšinio lyga 2 v. 

Kauno miesto lyga (moterų krepšinis) 1 v. 

Vilniaus miesto lengvosios atletikos čempionatas 1 v. 

Klaipėdos miesto lengvosios atletikos čempionatas  
(uždarų patalpų) 

2 x 1 v., 2 v. 

Kauno miesto lengvosios atletikos čempionatas  
(uždarų patalpų) 

7 x 1 v., 4 x 2 v., 3 v., 4 v., 5 v., 6 v. 

Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas (uždarų patalpų) 3 x 1 v., 4 x 2 v., 3 v., 4 v., 2 x 5 v., 5 x 6 v., 2 x 7 v., 
3 x 8 v., 11 v., 12 v., 14 v., 19 v., 20 v., 21 v. 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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Lietuvos žiemos sezono metimų čempionatas 1 v., 2 v., 3 v., 4 v. 

Vilniaus miesto dziudo čempionatas  2 x 1 v., 3 v. 

Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas 3 x 1 v., 6 x 2 v., 6 x 3 v., 3 x 4 v., 2 x 5 v., 4 x 6 v., 
7 v., 2 x 8 v., 2 x 9 v., 2 x 10 v., 12 v., 2 x 15 v.  

Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas 2 v., 4 v., 6 v., 7 v., 11 v., 12 v.  

Lietuvos plaukimo čempionatas 4 x 2 v., 3 x 3 v.  

Lietuvos povandeninio plaukimo čempionatas 2 v., 3 x 3 v., 4 v., 2 x 5 v.  

Lietuvos vyrų rankinio I lyga  1 v. 

Lietuvos moterų tinklinio čempionatas 3 v. 

Lietuvos penkiakovės čempionatas 1 v., 11 v. 

LIETUVOS STUDENTŲ LYGOS IR ČEMPIONATAI  

Studentų akademinio irklavimo čempionatas 1 v. 

Studentų fechtavimosi čempionatas 1 v., 3 v. 

Studentų salės futbolo lyga 1 v. 

Studentų futbolo lyga 6 v. 

Kalėdinis studentų futbolo lygos turnyras 1 v. 

Lietuvos studentų krepšinio lyga (moterys) 2 v. 

Lietuvos studentų krepšinio lyga (vyrai) 2 v., 3 v. 

Studentų kulkinio šaudymo čempionatas 2 v., 2 x 4 v., 5 v. 

Studentų lengvosios atletikos žiemos čempionatas 4 x 1 v., 11 x 2 v., 6 x 3 v., 8 x 4 v., 4 x 5 v., 6 v., 
2 x 7 v., 10 v., 11 v., 14 v., 21 v. 

Studentų atviros lengvosios atletikos žiemos pirmenybės 
Z. Šveikausko taurei laimėti  

7 x 1 v., 2 v., 4 x 3 v., 2 x 4 v., 5 v., 2 x 7 v., 3 x 8 v., 
9 v., 3 x 11 v., 14 v., 16 v., 21 v., 24 v., 27 v. 

Studentų plaukimo varžybos 7 x 1 v.  

Studentų rankinio čempionatas 1 v. 

Studentų regbio-7 čempionatas 2 v. 

Studentų sambo čempionatas 7 x 1 v., 2 x 2 v., 2 x 3 v.  

Studentų sunkiosios atletikos čempionatas 2 v., 3 v., 4 v., 5 v. 

Studentų teniso čempionatas 1 v., 2 v. 

Studentų tinklinio lyga (vyrai) paplūdimio tinklinis 3 v. 

Studentų tinklinio lyga (vyrai) 5–6 v. 

Studentų tinklinio lyga (moterys) 2 v. 

LIETUVOS TAURĖS VARŽYBOS  

Lietuvos dziudo federacijos komandinės taurės varžybos 2 x 1 v.  

Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybos 3 x 3 v.  

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos 
(uždarų patalpų) 

5 x 1 v., 2 v., 4 x 3 v., 5 x 4 v., 6 v., 2 x 7 v., 10 v., 
14 v., 22 v. 

Lietuvos kroso taurės varžybos 1 v., 11 v. 

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos 8 x 1 v., 4 x 2 v., 3 x 3 v., 2 x 4 v., 4 x 5 v., 7 x 6 v., 
6 x 7 v., 2 x 8 v., 2 x 9 v., 12 v., 15 v. 

Lietuvos orientavimosi sporto klubų taurės varžybos 2 v., 5 v. 

Lietuvos povandeninio plaukimo taurės varžybos 2 x 2 v., 3 v. 

TARPTAUTINIAI STARTAI  

„9th Czech Aerobic Open Cup 2015“ 2 x 2 v.  

Tarptautinis aerobinės gimnastikos turnyras „Klaipėda 
Open 2015“ 

2 x 1 v., 2 v. 

I Europos žaidynės 2 x 23 v.  

Baidarių ir kanojų irklavimo „Brača-sport“ regata 7 x 1 v.  

Europos jaunių ir jaunimo baidarių ir kanojų irklavimo 
taurės varžybos 

1 v.  

Europos dziudo taurės varžybos 2 v. 

Tarptautinis dziudo „Grand prix“ turnyras 5 v 

Tarptautinis dziudo IJF „Grand Slam“ etapas 2 v. 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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Europos dziudo taurės etapas 1 v. 

Tarptautinis jėgos trikovės „Savickas Classic“ turnyras 2 v. 

Baltijos šalių žiedinių lenktynių etapas 1 v. 

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Kuldygas 
Katrinas kauss“ 

2 x 1 v., 9 v., 12 v. 

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Ruskaja zima“ 4 v. 

Europos žiemos metimų taurės varžybos 2 v. 

Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos „Lugano Trphy“ 8 v. 

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Liepojos taurė“ 1 v. 

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „AA Drink FBK 
Games“ 

7 v. 

Europos lengvosios atletikos čempionų klubų varžybos 5 x 1 v., 2 x 2 v., 3 v., 4 v., 8 v. 

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Sūduvos taurė“ 5 x 1 v., 7 x 2 v., 3 v., 2 x 4 v., 5 v., 11 v. 

Baltijos šalių lengvosios atletikos mačas 6 x 1 v., 2 v., 3 x 4 v., 8 v. 

Latvijos orientavimosi čempionatas 9 v. 

Pasaulio povandeninio plaukimo taurės varžybos 3 v., 5 v., 6 v., 9 v., 13 v., 14 v. 

Pasaulio sportinės gimnastikos taurės varžybos 6 v. 

Pasaulio penkiakovės taurės varžybos 4 v. 

Tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės taurės „Čempionų 
čempionas“ varžybos 

3 v. 

Baltijos šalių plaukimo čempionatas 1 v., 2 x 2 v., 4 v. 

KITI STARTAI 

Moterų futbolo turnyras „Moterys už futbolą“ 3 v. 

Štangos spaudimo čempionatas 1 v. 

Vyrų krepšinio pirmenybės „Kauno mero didžioji taurė 
2015 m.“ 

1 v. 

Lengvosios atletikos varžybos „Viduklės pavasaris“ 4 x 1 v., 2 v., 3 v., 2 x 4 v., 5 v., 6 v., 7 v., 8 v., 9 v. 
Rankinio turnyras „Kauno mero taurė“ 2 v. 

Kauno atviras rankinio federacijos čempionatas 2 v. 

 

59 lentelė. 2014–2015 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatų komandiniai rezultatai 

Sporto šaka LSU VU MRU KTU LEU VGTU KU VDU LSMU ASU ŠU KK LKA LMTA 

Fechtavimasis 2 1 15 3 15 5 15 4 5 15 15 15 15 15 

Irklavimas 6 2 15 4 5 3 1 15 8 15 15 7 15 15 

Krepšinis (M) 2 5 1 6 15 15 3 4 15 15 15 15 15 15 
Krepšinis (V) 2 7 4 6 11 9 5 1 15 10 3 8 15 15 
Krosas (M) 2 1 6 3 4 15 15 15 5 15 15 15 15 15 
Krosas (V) 2 1 6 3 5 4 15 15 8 15 15 15 7 15 
Kulkinis 
šaudymas 

5 2 4 7 6 15 15 1 15 3 15 15 15 15 

Lengvoji atle-
tika (žiema) 

1 2 4 6 7 5 3 11 9 13 8 15 14 12 

Rankinis 1 5 15 15 3 15 2 15 15 4 15 15 15 15 
Sambo (M) 1 2 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Sambo (V) 2 3 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Sunkioji 
atletika 

3 2 15 15 4 15 1 15 15 5 15 15 15 15 

Tenisas 1 15 5 2 7 3 15 6 4 15 15 15 15 15 
Tinklinis (M) 2 5 3 4 7 7 9 1 6 15 15 15 15 15 
Tinklinis (V) 5 2 5 5 4 1 15 15 15 15 3 15 15 15 
Iš viso 37 55 102 109 123 142 144 148 165 185 194 210 216 222 
Iš viso užimta 
I vietų 

4 3 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 

Komandinė 
vieta 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 
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60 lentelė. Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų 2015 m. SELL žaidynėse pelnyti medaliai  

Vieta Aukštoji mokykla 
Medaliai 

Aukso Sidabro Bronzos Iš viso 

1 Lietuvos sporto universitetas 24 17 17 58 

2 Vilniaus universitetas 7 17 19 43 

3 Mykolo Romerio universitetas 10 6 7 23 

4 Lietuvos edukologijos universitetas 7 8 3 18 

5 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 5 8 5 18 

6 Kauno technologijos universitetas 4 4 7 15 

7 Vytauto Didžiojo universitetas 2 4 7 13 

8 Klaipėdos universitetas 3 4 5 12 

9 Šiaulių universitetas 3 1 1 5 

10 Aleksandro Stulginskio universitetas 3 1 0 4 

11 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 2 0 0 2 

 Iš viso 70 70 71 211 

 

61 lentelė. Lietuvos universitetų 2015 m. geriausiųjų sportininkų dešimtukas 

Sportininkas Sporto šaka Laimėjimai Treneris 

1. Eimantas Stanionis 
Lietuvos sporto universitetas 

Boksas Europos čempionatas – aukso 
medalis 

Vidas Bružas 

2. Aurimas Didžbalis  
Klaipėdos universitetas 

Sunkioji atletika Europos čempionatas – aukso 
medalis 

Bronislovas 
Vyšniauskas 

3. Ramūnas Navardauskas  
Klaipėdos universitetas 

Dviračių sportas Pasaulio dviračių plento 
čempionatas – bronzos laimėtojas 

Kęstutis Česaitis 

4. Airinė Palšytė  
Vilniaus universitetas 

Lengvoji atletika  
(šuolis į aukštį) 

Pasaulio studentų vasaros 
universiada – 1 vieta 

Tatjana 
Krasauskienė 

5. Žygimantas Gališanskis  
Kauno technologijos universitetas 

Irklavimas Pasaulio studentų vasaros 
universiada – 1 vieta (vienviečių valčių 
klasėje (M1x), 2000 m rungtyje) 

Vytautas 
Domarkas, 
Valdas Vilkelis 

6. Sonata Petrikaitė 
Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas 

Irklavimas Pasaulio studentų vasaros 
universiada – 2 vieta (lengvo svorio 
vienviečių valčių klasėje (LW1x), 
2000 m rungtyje) 

Vydūnas Banelis, 
Valdas Vilkelis 

7. Agnė Sereikaitė 
Lietuvos sporto universitetas 

Greitasis 
čiuožimas 
trumpuoju taku 

Pasaulio studentų žiemos 
universiada – 3 vieta 

Treniruojasi 
užsienyje 

8. Karolis Bauža  
Kauno technologijos universitetas 

Dziudo Pasaulio studentų vasaros 
universiada – 3 vieta 

Petras Vinciūnas 

9. Santa Pakenytė 
Lietuvos sporto universitetas 

Dziudo Pasaulio studentų vasaros 
universiada – 3 vieta 

Stanislovas 
Kulikauskas, 
Petras Vinciūnas 

10. Andrius Gudžius 
Lietuvos sporto universitetas 

Lengvoji atletika  
(disko metimas) 

Pasaulio studentų vasaros 
universiada – 3 vieta 

Vaclovas Kidykas 
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62 lentelė. Lietuvos sporto universiteto 2015 m. geriausieji sportininkai 

Sportininkas Sporto šaka Laimėjimai Treneris 

Eimantas Stanionis Boksas Europos čempionatas – 1 vieta,  
Lietuvos čempionatas – 1 vieta,  
Pasaulio bokso čempionatas – 5 vieta 

Vidas Bružas 

Donata Vištartaitė Akademinis 
irklavimas  
(porinė dvivietė) 

Pasaulio vasaros universiada – 1 vieta,  
Pasaulio čempionatas – 5 vieta,  
Europos čempionatas – 2 vieta,  
„Gintarinių irklų regata“ – 1 vieta 

Kęstutis Keblys 

Agnė Sereikaitė  Greitasis 
čiuožimas 

Pasaulio studentų žiemos universiada – 3 vieta Treniruojasi 
užsienyje 

Andrius Gudžius Lengvoji atletika  
(disko metimas) 

Pasaulio vasaros universiada – 3 vieta,  
Europos žiemos metimų taurė – 2 vieta, 
Europos lengvosios atletikos čempionų klubų taurė – 
2 vieta,  
Latvijos prezidento taurės varžybos ir Baltijos šalių 
mačas – 1 vieta,  
Lietuvos čempionatas – 2 vieta,  
LLAF taurė (Lietuvos lengvosios atletikos 
federacija) – 1 vieta 

Vaclovas Kidykas 

Santa Pakenytė Dziudo Pasaulio vasaros universiada – 3 vieta,  
IJF „Grand Slam“ turnyras – 2 vieta,  
Lietuvos čempionatas – 2 vieta 

Petras Vinciūnas, 
Stanislovas 
Kulikauskas 

Lina Grinčikaitė-
Samuolė 

Lengvoji atletika 
(bėgimas) 

Pasaulio vasaros universiada – 4 vieta,  
Lietuvos uždarų patalpų čempionatas – 1 vieta,  
Lietuvos čempionatas – 1 vieta,  
Europos lengvosios atletikos čempionų klubų taurė – 
3 x 1 vieta, 
LLAF taurė (Lietuvos lengvosios atletikos 
federacija) – 2 x 1 vieta,  
„Kuldigas Katrinas kauss“ – 1 vieta 

Edmundas 
Norvilas 

Eglė Balčiūnaitė Lengvoji atletika 
(bėgimas) 

Pasaulio vasaros universiada – 4 vieta, 
Europos lengvosios atletikos čempionų klubų taurė – 
2 x 1 vieta, 
Lietuvos uždarų patalpų čempionatas – 1 vieta, 
LLAF taurė (Lietuvos lengvosios atletikos 
federacija) – 1 ir 3 vietos,  
„Kuldigas Katrinas kauss“ – 1 vieta 

Aleksandr 
Kitanov 

Gintarė 
Venčkauskaitė  

5-kovė Pasaulio taurės II etapas – 4 vieta,  
Lietuvos čempionatas – 1 vieta 

Henrikas 
Eismontas 

Gintarė Klišytė Dziudo / sambo Europos sambo čempionatas – 3 vieta,  
Europos Sąjungos šalių čempionatas – 2 vieta, 
Lietuvos sambo čempionatas – 2 vieta,  
Lietuvos dziudo čempionatas – 3 vieta 

Lolita Dudėnienė 

Renalda Gedutytė  Dziudo Europos taurė – 1 vieta,  
LČ – 1 vieta,  
SELL žaidynės – 1 vieta 

Lolita Dudėnienė 
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LSU 2015 METŲ GERIAUSIEJI SPORTININKAI  

 

 
Andrius Gudžius 

 
Eimantas Stanionis 

 
Agnė Sereikaitė 

 
Lina Grinčikaitė-Samuolė 

 
LSU krepšinio komanda 
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Liveta Jasiūnaitė 

 
Donata Vištartaitė 

 
Diana Kiškel 

 
Milda Brūverė 

 
Aerobikos penketas 
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63 lentelė. LSU studentai nacionalinėse rinktinėse 2014–2015 m. 

Sporto šaka 
Sportininkų skaičius 

2014 m. pavasaris 2015 m. pavasaris 2014 m. ruduo 2015 m. ruduo 

Aerobinė gimnastika 1 7 7 6 

Akvatlonas 1 1 1 1 

Badmintonas – – – – 

Baidarių ir kanojų irklavimas 4 6 6 6 

Beisbolas 4 1 1 1 

Boksas 5 6 6 5 

Buriavimas  2 3 3 9 

Dailusis čiuožimas – 1 1 – 

Dviračių sportas 7 5 5 2 

Dziudo 16 18 18 25 

Fechtavimasis 2 – – 4 

Futbolas 6 5 5 6 

Graikų-romėnų imtynės – – – 3 

Greitasis čiuožimas 1 1 1 1 

Imtynės 3 – – – 

Irklavimas 5 1 1 – 

Jėgos trikovė 1 1 1 2 

Kartingų sportas 1 1 1 1 

Kiokušin karatė 2 3 3 3 

Krepšinis 9 6 6 8 

Kultūrizmas ir kūno rengyba – 4 4 2 

Ledo ritulys 1 – – 4 

Lengvoji atletika 29 30 30 27 

Orientavimosi sportas 2 5 5 7 

Paplūdimio tinklinis 3 1 1 1 

Plaukimas 8 17 17 11 

Plaukimas su pelekais 2 2 2 2 

Rankinis 12 12 12 13 

Regbis – 8 8 9 

Salės futbolas 1 6 6 5 

Sambo 1 2 2 2 

Slidinėjimas 2 2 2 2 

Sportinė gimnastika – 3 3 1 

Sportiniai šokiai 1 2 2 2 

Sunkioji atletika 2 – – 5 

Šaudymas iš lanko – – – – 

Šiuolaikinė penkiakovė – 2 2 1 

Tinklinis 3 1 1 3 

Virvės traukimas 1 – – – 

Vėžimėlių krepšinis – 5 – 5 

Iš viso 114 152 152 185 

 

Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centras siekia motyvuoti ir nukreipti jaunimą 

aktyviai, turiningai ir sveikai leisti laisvalaikį. 2015 m. Sporto ir laisvalaikio centro organizuojami renginiai 

sulaukė 1886 dalyvių. 
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64 lentelė. Sportas visiems renginiai 2015 m. 

Eil. 
Nr. 

Data Renginiai 
Dalyvių 
skaičius 

Gauta parama  
Gautas 

finansavimas 
iš šalies, Eur 

1. 2015-02-17 Stalo teniso turnyras „Stalamūšis“ 58   

2. 2015-03-18 „Spring Spree“ krepšinio 3 x 3 turnyras 68   

3. 2015-03-26 LSU dziudo turnyras 16   

4. 2015-04-02 Velykinis tinklinio turnyras ir margučių 
ridenimo konkursas  66 

8 Forum Cinemas 
dovanų kuponai 

48 

5. 2015-04-15– 
05-21 

Projektas „Sportinės ir kūrybinės veiklos 
sintezė“ 

267 ŠMM finansavo projektą 2 000 
5.1. 2015-04-15 Tinklinio turnyras „Aplink pasaulį“ 

5.2. 2015-05-05 „Kauno sveikuolis“ 

5.3. 2015-05-12 Orientavimosi žaidimas „Bėk į karjerą“ 

5.4. 2015-05-21 „LSU pavasario plaukimo varžybos“ 

6. 2015-05-29–31 Festivalis Palangoje „Sportas visiems“ 50   
 

7. 2015-09-13–28 Projektas „LSU Move Week 2015“ 

1 279 

ŠMM finansavo 
projektą;  
dviratis (UAB 
Velomanija);  
16 vienkartinių 
apsilankymų „Impuls“ 
sporto klube;  
300 apyrankių,  
10 marškinėlių ir 4 USB 
atmintukai (ISCA) 

4 000 

7.1. 2015-09-13 LSU masinis šokis 400 

7.2. 2015-09-21 Futbolo turnyras 
 

7.3. 2015-09-22 Tinklinio turnyras 288 

7.4. 2015-09-23 Orientavimosi sporto varžybos 

7.5. 2015-09-23 „Aktyvus darželis“ 

7.6. 2015-09-24 Rudens krosas 

7.7. 2015-09-28 LSU Move Week uždarymo renginys ir 
apdovanojimai 

8. 2015-11-12 Tinklinis su krepšinio kamuoliu 44   

9. 2015-11-21 LSOF 38   

 Iš viso 1 886   6 736 

 

LSU Sporto ir laisvalaikio centras ne tik pats organizuoja sporto renginius, bet ir prisideda prie 

partnerių organizuojamų renginių. 2015 m. prisidėta prie S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro renginių 

„Ąžuolyno bėgimas 2015“ ir „Ąžuolyno bėgimas. Ruduo 2015“ organizavimo. Bendradarbiaujant su 

Kauno miesto savivaldybe, organizuotas projektas senjorams (LSU studentai vedė mankštas prie lauko 

treniruoklių 13 skirtingose vietose). 

LSU Sporto ir laisvalaikio centras nuolat aktyviai ieško parterių, kurie sutiktų skirti paramą gerai 

besimokantiems didelio meistriškumo sportininkams. Sporto centro partneriais tapo biudžetinės įstaigos, 

verslo organizacijos ir privatūs asmenys, kurie 2015 m. sportininkų stipendijoms skyrė 23 655,26 Eur.  

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas skyrė 4 250 Eur, UAB „Ekoproduktas“ – 2 740 Eur, UAB 

„Ekspozicijų centras“ – 1 739 Eur. Ilgamečio rėmėjo verslininko G. Skobo parama siekė 1 448 Eur, o VšĮ 

SVVOT – 2 030 Eur. Prie paramos sportininkams prisidėjo verslininkas Eimantas Skrabulis, skyręs 

2 433 Eur, A. Guogos paramos fondas – 1 160 Eur, UAB „Stamita“ – 450 Eur, UAB „Baltik sport“ – 

1 740 Eur, verslininkas M. Stačiokas – 500 Eur, VšĮ Sveikatingumo programos – 200 Eur, UAB 

„Rentgenas“ – 600 Eur, verslininkai R. Rutkauskas ir K. Mikėnas – 174 ir 1 000 Eur, UAB „Struktūra“ – 

2 890 Eur, Lietuvos studentų krepšinio lyga – 300 Eur.  

Švietimo ir mokslo ministerija Sporto ir laisvalaikio centrui skyrė finansavimą sporto visiems 

projektams vykdyti: 2 000 Eur skirta projektui „Sportinės ir kūrybinės veiklos sintezė“, 4 000 Eur – 

projektui „LSU Move Week 2015“. 

Sporto ir laisvalaikio centras 2015 m. Universitetui pritraukė 5 000 Eur iš Kauno sporto mokyklos 

„Viltis“ už atliktus eksperimentinės plėtros darbus.  



Studentų
veikla  
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LSU Studentų atstovybės (LSU SA) vizija – kurti stiprią ir vieningą LSU bendruomenę. 

LSU SA misija – aktyvi ir kūrybinga komanda, siekianti užtikrinti LSU studentams tinkamą 

atstovavimą, kokybiškas studijas ir palankią aplinką. 

 

LSU SA veiklos tikslai: 

• atstovauti LSU studentams, ginti jų teises ir teisėtus interesus; 

• rūpintis studentų akademine, socialine ir kultūrine gerove; 

• telkti studentiją demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje; 

• prisidėti prie demokratinės švietimo sistemos, atitinkančios studentų teisėtus interesus ir 

garantuojančios jų teisių apsaugą, kūrimo.  

 

Pagrindiniai LSU SA uždaviniai: 

• aktyviai dalyvauti įtvirtinant, realizuojant ir ginant studentų teises bei laisves LSU ir už jos ribų; 

• padėti tobulinti studijų procesą, studentų atliekamus mokslinius tyrimus, stiprinti mokslo ir 

praktikos ryšius; 

• palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentiškas tradicijas. 

 

Socialinių-akademinių reikalų komitetas 

Veikla Universitete  

Komitetas atstovavo studentams LSU Rektorato, Senato, Tarybos posėdžiuose, dalyvavo įvairių 

darbo grupių (Senato studijų komisijos, OVK ir kt.), bendrabučio tarybos posėdžiuose, bendradarbiavo su 

administracijos atstovais, organizavo viešus grupių seniūnų ir studentų susitikimus (jų metu diskutuota 

apie akademinį sąžiningumą, studijų kokybę), parengė LSU akademinės grupės seniūno rinkimų ir veiklos 

nuostatus, su LSU Studijų ir mokslo skyriumi pasirašė akademinio sąžiningumo deklaraciją.  

 

Veikla už Universiteto ribų 

Komitetas atstovavo LSU studentams Lietuvos studentų sąjungos (LSS) tarybos, Kauno miesto 

akademinių reikalų Tarybos posėdžiuose, Kauno Jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalusis stalas“ 

(KJOSAS) susirinkimuose, dalyvavo akademiniuose pusryčiuose su LR Prezidentės patarėja S. Mačiukaite-

Žvyniene, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nare O. Leipute bei Lietuvos universitetų 

rektorių konferencijos prezidentu A. Daniūniu, aptarė „gerai besimokančio studento“ sąvoką, susitikime 

su LR Švietimo ir mokslo ministre A. Pitrėniene dalijosi opiausiomis studentų problemomis, dalyvavo LSS 

Asamblėjoje tema „Vieningu balsu“, kurios metu buvo kalbama apie aukštojo mokslo ateitį, 



 
Lietuvos sporto universiteto veikla 2015 metais 

132 

diskutuojama apie vieningą Lietuvos studentų sąjungos kryptį, bendros strategijos kūrimą, dalyvavo LSS 

Žiemos sesijoje „Socialinė dimensija aukštajame moksle“.  

 

Ryšių su visuomene (RSV) komitetas  

Žiniasklaida 

Straipsniai, naujienos, aktualios studentams, renginiai, nuotraukos, vaizdo įrašai publikuoti 

puslapiuose www.lsusa.lt, LSU Studentų atstovybės socialinio tinklo svetainėje, www.kasvykstakaune.lt, 

youtube.com bei „Instagram“ paskyroje. 

 

Atnaujinimai 

Sukurta „Snapchat“ paskyra, skirta parodyti ne tik oficialią LSU SA veiklą, bet ir laisvalaikį. Taip 

siekiama paskatinti kuo daugiau studentų įsitraukti į LSU SA veiklą, apsilankyti laisvalaikio kambaryje, 

esančiame Studentų atstovybės patalpose. 

 

Informacijos pateikimas LSU bendruomenei 

LSU bendruomenei aktuali informacija skelbta interneto svetainėse www.lsusa.lt, 

www.kasvykstakaune.lt, socialiniame tinkle viešinant naujienas, kuriant renginio įvykius, elektroniniu 

paštu, „Instagram“ paskyroje, per seniūnų susirinkimus. 

 

RSV komiteto narių kompetencijos kėlimas 

Komiteto nariai dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) rengtuose rinkodaros mokymuose 

„Inovacijų vadyba. Inovatyvių idėjų vystymas“, RSV mokymuose „Socialiniai tinklai ir jų valdymas“ 

(organizavo LSS). Surengti programos „Photoshop“ mokymai RSV komiteto nariams (buvo pakviestas 

svečias iš KTU SA – Ignas Gaižauskas). 

 

Rinkodara 

2015  m. partneriai: LSU, „T-klubas“, „Shanti ajurvedos SPA“, „Kauno jogos studija“, „Grizliai 

plius“, „Ka-ringas“, „Kauno mažasis teatras“, „Tiger“, „Shumis foto“, „Čilas“, „Pegasus Tour“, „Hummel“, 

„RedBull“, „Arena Pica“, „Prezervatyvai.net“, „AFP funkcinės treniruotės“. 

 

Mokymai 

Dalyvavo LSS rinkodaros mokymuose, kuriuos vedė Žinių ekonomikos forumo direktorius 

Edgaras Leichteris, tema: „Inovacijų vadyba. Inovatyvių idėjų vystymas“, NVO buhalterijos mokymuose, 

kuriuos vedė lektorė Silvija Simonaitytė. 

 

Sutartys 

Pasirašyta trumpalaikė sutartis su „Infinity Loftas“ bei neterminuotos sutartys su Šv. Luko 

medicinos centru bei MIO (su LSU LSP gaunama 10 proc. nuolaida). 

 

Žmogiškųjų išteklių (ŽIK) komitetas  

Įvykdyta socialinė „Gėlyčių“ akcija, kurios metu iškarpytos gėlytės buvo dalijamos studentams, 

dėstytojams, administracijos darbuotojams, surengtas LSU SA Kalėdinis vakaras, visą mėnesį vyko 

„angelavimas“, patobulinta ir aprašyta naujųjų LSU SA narių integracijos (smeigtukų) sistema. Naujokai 

suskirstyti į grupes, kiekvienam komitetui paskirtos užduotys. Suorganizuotas naujokų susirinkimas, 

kurio metu buvo pristatyta LSU SA, integracijos taisyklės bei tolesnė planuojama veikla, „Šiuolaikinio SA 

nario mokymai“, „Podio“ programos mokymai ŽIK komiteto nariams, komandiniai LSU SA mokymai, 
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kuriuose dalyvavo ir nauji nariai, ilgieji susirinkimai, kurių metu pradėta vykdyti motyvatorių ir 

demotyvatorių sistema. Nuo 2015-11-20 pradėta vykdyti senų narių pliusų ir minusų sistema, o nuo 

2015-12-10 į šią programą įtraukti ir nauji nariai. 

 

Tarptautinių ryšių (TR) komitetas 

Komitetas oficialiai tapo ESN nariu, aktyviai dalyvavo ESN veikloje: susitiko su ESN VMU, 

dalyvavo renginiuose ESN Nacionalinė platforma, ESN LT Survival KIT vol. 3F, ESN Nacionalinė 

platforma’25, ESN mokymai Survival KIT.4, mentorių mokymai, ESN Nacionalinė platforma’26. 

 

Šventės, įvairios veiklos, išvykos 

Atstovybės nariai pasitiko pagal mainų programą Erasmus atvykusius studentus, surengė 

orientacinę savaitę (vakarienė restorane „Pompėja“, plaukiojimas baseine, susipažinimo vakaras su 

mentoriais, žaidimas kėgliais, „Welcome party“, išvyka į Trakus), Užgavėnių šventę, filmų vakarą, išvyką į 

IX fortą, dienos prieš rasizmą minėjimą, popietę Šančių vaikų dienos centre, renginius „White T-shirt 

party“, „Erasmus Velykos“, „Paint your bench@Ąžuolynas park“, „Popietės aplink Europą“, „Erasmus 

picnic“, „Blood donation“, „Orientacinę savaitę“, susipažinimo vakarą su Erasmus studentais, lietuvišką 

vakarienę, išvyką į „Jumpspace“, „Uno parką“, turą aplink Kauną, „Movie night“, „Welcome Foam party“, 

Erasmus medelio sodinimą, Tarptautinės studentų dienos minėjimą, „Erasmus bye bye party“. 

 

Laisvalaikio ir kultūros komitetas 

Komitetas surengė akciją „Petrašiūnų vaikų dienos centrui“: vaikus iš Petrašiūnų vaikų dienos 

centro pakvietė į Universiteto baseiną, kur jie mankštinosi, žaidė įvairius žaidimus. Vėliau vaikai buvo 

pavaišinti pietumis bei apdovanoti.  

Suorganizuotas Valentino dienos foto konkursas „Meilės siena 2“: LSU centriniuose rūmuose 

buvo įrengta foto siena, prie kurios studentai buvo fotografuojami, o nuotraukos keliamos į Facebook 

puslapį. Nugalėjo nuotrauka, surinkusi daugiausiai „patinka“. Surengtas „Stalamūšis“ – stalo teniso 

varžybos studentams, šauniausios studentės rinkimai „LSU šauniausia“, plaukimo varžybos „Niūrka“, 

dviračių žygis „Riedam“, vandens karas „Pasitaškom“, Fux‘ų stovykla, orientavimosi varžybos „Barų 

naktys“, krepšinio turnyras „2 po 3 sutemus“, „Fux‘ų krikštynos“, Halloween‘o minėjimas, kurio metu 

vyko stalo teniso turnyras, o prie įrengtos foto sienos – geriausio kostiumo konkursas. 

Sukurtas sveikinimas Moters dienos proga – vaikinai merginoms sukūrė originalų vaizdo įrašą. 

Ant Universiteto stogo vyko netradicinė paskaita „Sesija be streso“. Joje dalyvavo apie 15–20 studentų, 

paskaitą skaitė dėstytojas Saulius Kavaliauskas. Po paskaitos visi susirinko LSU SA laisvalaikio kambaryje. 

Surengta akcija „Penkta koja“, jos metu surinkta nemažai ėdalo gyvūnams, LSU SA aplankė gyvūnų 

globos namus. Vyko seminarų savaitė, kurioje dalyvavo Artūras Sujeta. Studentams surengtas filmų 

vakaras (parodytas filmas „Dear John“). 

 

Bendra LSU SA veikla  

2015 metų rugsėjo–lapkričio mėnesiais vyko mentorystės pristatymas pirmakursiams. 

Mentoriumi galėjo būti bet kuris LSU studentas. Kiekviena pirmakursių grupė turėjo po vieną mentorių, 

kuris jiems teikė visokeriopą pagalbą. 
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AKIMIRKOS IŠ LSU SA VEIKLOS 

 

 
Renginys „2 po 3 sutemus“ 

 

 
LSU SA nariai Fux‘ų stovykloje 
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2015 m. LSU Fux‘ų stovyklos dalyviai 

 

 
Vandens balionų mūšis „Pasitaškom“ 

 

 
Valentino dienos foto konkursas „Meilės siena 2“ 
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Akcija „Vaikų dienos centrui“ 

 

 
Plaukimo estafečių renginys „Niūrka“ 
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„Gėlyčių“ akcija 

 

 
LSU SA po ataskaitinės-rinkiminės konferencijos 
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