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Universiteto misija, vizija ir vertybės 
 

LSU yra svarbus sporto mokslo centras ir kūno kultūros bei sporto vertybių ir tradicijų puoselėtojas. 

Per visus veiklos metus universitetas parengė apie 14000 kūno kultūros mokytojų, įvairių sporto šakų aukštos 

kvalifikacijos trenerių, kineziterapijos specialistų, turizmo ir sporto vadybininkų ir kt. Daug žymių mokslininkų, 

pasaulyje garsių trenerių ir visuomenės veikėjų baigė šį universitetą. Nemažai LSU auklėtinių tapo olimpinių 

žaidynių nugalėtojais, pasaulio ir Europos čempionatų čempionais bei prizininkais. Tarp jų – Europos bokso 

čempionas A. Šocikas, olimpinio aukso medalio laimėtojas ir krepšinio pasaulio čempionas M. Paulauskas, 

olimpinių žaidynių čempionai V. Chomičius, R. Kurtinaitis, V. Alekna ir kt.  

Vizija 

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

Europoje. 

Misija 

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

bei technologijomis grįstas visų pakopų studijų, tęstinio mokymo, šalies darnios plėtros programas sporto, 

fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikatinimo ir rekreacijos srityse. 

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 komandinis darbas. 

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

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

 

Rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas 
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Struktūra ir jos pokyčiai 
 

2013 m. rugpjūčio 16 d. Universiteto Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 4) bendru Tarybos narių 

sutarimu nutarta pakeisti Lietuvos sporto universiteto 2013 m. vasario 14 d. posėdžio (protokolo Nr. 1) 

nutarimą Nr. 2 ir patvirtinti šiuos Universiteto struktūros pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2013 m. rugsėjo 2 d.: 

1. Pakeisti Kanceliarijos pavadinimą ir vadinti šį skyrių Dokumentų valdymo skyriumi. 

2. Pakeisti Finansų skyriaus pavadinimą ir vadinti šį skyrių Ekonomikos ir finansų skyriumi. 

3. Pakeisti Vidaus audito pavadinimą ir vadinti šį skyrių Vidaus audito skyriumi. 

4. Sujungti Judesių fundamentaliųjų ir klinikinių tyrimų centrą, Kineziologijos laboratoriją, 

Taikomosios fizinės veiklos mokslo ir studijų laboratoriją, Fizinio aktyvumo epidemiologijos 

laboratoriją, Studijų ir mokslo technikos priežiūros grupę ir jų pagrindu įsteigti Sporto mokslo ir 

inovacijų institutą, pavaldų LSU mokslo prorektoriui. 

5. Strateginio valdymo ir projektų skyrių padalyti į Strateginio valdymo skyrių ir Projektų vadybos 

skyrių, pavaldžius LSU kancleriui. 

6. Pakeisti Rinkodaros ir leidybos skyriaus pavadinimą ir vadinti šį skyrių Rinkodaros skyriumi. 

7. Įsteigti Ryšių su visuomene skyrių, pavaldų LSU kancleriui. 

8. Įsteigti Nacionalinį sveikatinimo institutą kaip savarankišką Lietuvos sporto universiteto padalinį, 

pavaldų LSU kancleriui. 

9. Pakeisti Infrastruktūros plėtros ir priežiūros skyriaus pavadinimą ir vadinti šį skyrių Infrastruktūros 

skyriumi. 

 

 

Strateginis valdymas ir kokybės vadyba 
 

Nuo 2013 m. rugpjūčio 16 d. Strateginio valdymo skyrius:  

1. Parengė Lietuvos sporto universiteto akademinių ir neakademinių padalinių nuostatus, Oficialios 

informacijos viešinimo LSU taisykles, Drausminių nuobaudų skyrimo LSU darbuotojams ir 

materialinės žalos atlyginimo Lietuvos sporto universitetui tvarką. 

2. Inicijavo ir koordinavo veiklą, kurios rezultatas – 2013 m. gruodžio 20 d. pasirašyta pirmoji 

Lietuvoje keturių universitetinių mokyklų (VU, LSU, VDA, LMTA) konsorciumo sutartis (UNIKON). 

3. Atliko LSU integruotos veiklos plėtros strategijos (2012–2017 m.) 2012 ir 2013 m. stebėseną ir 

pateikė šio tyrimo analizę. Universitete vykdomoms veikloms efektyvinti ir, gerinant valdymo 

kokybę, abipusiam ryšiui tarp Universiteto padalinių ir vadovų užtikrinti pateikė pasiūlymus dėl 

LSU integruotos veiklos plėtros strategijos tobulinimo. 

4. Parengė LSU 2014–2016 m. strateginį veiklos planą (remdamasis LR Vyriausybės 2011 m. 

balandžio 20 d. nutarimu Nr. 480). 

5. Sistemina ir analizuoja 2013–2014 metų darbų planą (2013 m. rugsėjo 24 d. rektoriaus įsakymas 

Nr. 229/B). 

LSU patvirtino Kokybės vadybos sistemos vadovą (2013 m. gruodžio 19 d. Senato posėdyje, protokolo 

Nr. 3), kuris apibrėžia procesų valdymą, pagrįstą planavimo, valdymo, tikrinimo ir koregavimo ciklu. Taip pat 

buvo patvirtinta kokybės politika. 

Lietuvos sporto universiteto kokybės politika 

Lietuvos sporto universitetas įsipareigoja tenkinti tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus, 

teikdamas kokybišką sporto ir su juo susijusių sričių aukštąjį išsilavinimą, atlikdamas mokslinius tyrimus ir 

vykdydamas eksperimentinę plėtrą, pagal veiksmingą ir efektyvią kokybės užtikrinimo sistemą, pagrįstą veiklos 

planavimu, įgyvendinimu ir kokybės užtikrinimu, vertinimu ir nuolatiniu tobulinimu. 
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1 pav. Lietuvos sporto universiteto struktūra 
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Studentai 
 

2013 m. spalio 1 d. Lietuvos sporto universitete studijavo 1933 pirmosios ir antrosios studijų pakopos 

studentai, iš jų nuolatine forma – 1534, ištęstine – 399. 

 
1 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formas 2004–2013 m. 

Metai 
Studijų forma 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nuolatinė – – – – – 641 1073 1330 1595 1534 

Ištęstinė – – – – – 225 287 349 394 399 

Dieninė 1920 1938 1800 1736 1632 1139 687 337 – – 

Neakivaizdinė 688 669 714 739 785 558 370 236 111 – 

Vakarinė 72 53 18 – – – – – – – 

Iš viso 2680 2660 2532 2475 2417 2563 2417 2252 2100 1933 

 
2 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formas ir fakultetus 2004–2013 m. 

Metai 
Studijų forma Fakultetas 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sporto biomedicinos – – – – – 230 389 473 889 950 

Sporto edukologijos – – – – – 411 684 857 706 584 Nuolatinė 

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

Sporto biomedicinos – – – – – 47 64 85 143 178 

Sporto edukologijos – – – – – 178 223 264 251 221 Ištęstinė 

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

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

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

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

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

Dieninė 

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

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

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

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

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

Neakivaizdinė 

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

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

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

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

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

Vakarinė 

Iš viso 72 53 18 – – – – – – – 

 Iš viso 2680 2660 2532 2475 2417 2563 2417 2252 2100 1933 
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2 pav. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis 2004–2013 m. 

 

Per metus bendras studentų skaičius sumažėjo 7,95 proc. (2012 m. – 6,74 proc.). 2013 m. Sporto 

edukologijos fakultete studijavo 805 studentai, Sporto biomedicinos fakultete – 1128 studentai. 

Valstybės finansuojamose vietose mokėsi 486 studentai (25,14 proc.), mokamose vietose – 1447 

studentai (74,86 proc.). Didžiąją mokančių už studijas studentų dalį sudarė pirmosios pakopos studentai (1315 

asmenų). 

 

3 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiai pagal studijų finansavimo būdą 2013 m. 

2013 m. Bendras studentų skaičius 
Pilnai valstybės 
finansuojamų 
studentų skaičius 

Iš dalies valstybės 
finansuojamų 
studentų skaičius 

Savo lėšomis 
studijuojančių 
studentų skaičius 

I pakopa 1642 319 8 1315 

II pakopa 291 159 – 132 

 
 

Priėmimas 
 

2013 m. priimta į 16 studijų programų: 7 pirmosios ir 8 antrosios studijų pakopos programas. Iš viso 

priimta 563 studentai: 492 – į nuolatines studijas, 71 – į ištęstines studijas. 

 

4 lentelė. 2013 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų formas suvestinė 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

I pakopa II pakopa I pakopa II pakopa 
Iš viso 

379 113 38 33 563 

 

5 lentelė. 2013 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų programas suvestinė  

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 
Studijų programa 

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

Kūno kultūra 28 13 41 7 – 7 

Socialinė pedagogika – – – – – – 

Edukologija – 12 12 – – – 

Turizmo ir sporto vadyba 27 20 47 10 9 19 

Sportinė rekreacija ir turizmas 24 – 24 – – – 

Sporto  
edukologijos  
fakultetas 

Iš viso 79 45 124 17 9 26 

Kineziterapija 115 26 141 – 24 24 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės 
sveikata 

32 – 32 – – – 

Taikomoji fizinė veikla 14 11 25 – – – 

Treniravimo sistemos 139 13 152 21 – 21 

Sporto psichologija – 9 9 – – – 

Sporto fiziologija – 9 9 – – – 

Sporto 
biomedicinos 
fakultetas 

Iš viso 300 68 368 21 24 45 

Iš viso 379 113 492 38 33 71 
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3 pav. 2013 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų programas suvestinė 

 

6 lentelė. Priimtųjų į I ir II pakopos studijas skaičiaus pokytis 2006–2013 m. 

Studijos 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

I pakopa 573 619 571 705 468 478 478 417 

II pakopa 163 154 150 154 127 102 112 146 

Iš viso 736 773 721 859 595 580 590 563 

 

Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 

2013 m. į pirmosios pakopos studijas buvo priimta 417 studentų, t. y. 12,76 proc. mažiau nei 2012 m. 

(2012 m. buvo priimta 478 studentai). 2013 m. į nuolatines studijas buvo priimta 492 studentai (2012 m. – 397), 

į ištęstines – 71 studentas, (2012 m. – 81). 

Lyginant priėmimą pagal studijų programas, 2013 m. didėjo priėmimas į pirmosios pakopos Fizinio 

aktyvumo ir visuomenės sveikatos bei Treniravimo sistemų studijų programas, bet mažėjo į Kūno kultūros, 

Sportinės rekreacijos ir turizmo, Turizmo ir sporto vadybos, Kineziterapijos, Taikomosios fizinės veiklos studijų 

programas. 

 

7 lentelė. Priimtųjų į I pakopos studijas skaičiaus pokytis 2012–2013 m. 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 
Studijų programa 

2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 

Kūno kultūra 58 28 12 7 

Socialinė pedagogika – – 7 – 

Turizmo ir sporto vadyba 32 27 17 10 

Sportinė rekreacija ir turizmas 45 24 9 – 

Sporto edukologijos  

fakultetas 

Iš viso 135 79 45 17 

Kineziterapija 118 115 – – 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės 

sveikata 

21 32 6 – 

Taikomoji fizinė veikla 15 14 – – 

Treniravimo sistemos 108 139 30 21 

Sporto biomedicinos  

fakultetas 

Iš viso 262 300 36 21 

Iš viso 397 379 81 38 

 

2013 m. bendrojo priėmimo konkurse, kurį vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam 

priėmimui organizuoti (LAMA BPO), dalyvavo mažiau stojančiųjų negu 2012 m. (2012 m. užregistruota 43 921 

asmuo, 2013 m. – 41 015 asmenų). 
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Padidėjo bendras stojančiųjų į Lietuvos sporto universitetą skaičius: 2013 m. buvo pateikta 6042 

pageidavimai, kuriuose nurodyta LSU studijų programa (2012 m. – 5265). Taip pat padidėjo skaičius asmenų, 1–

2 pageidavime nurodžiusių LSU studijų programas. Per pagrindinio priėmimo pirmąjį ir antrąjį etapus pateikta 

5501 pageidavimas, per papildomą priėmimą – 541 pageidavimas. 

 

8 lentelė. Pageidavimų prašyme skirstinys 2007–2013 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 
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4 pav. 2013 m. priėmimo į I pakopos studijas konkursiniai balai 

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

 

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

praėjusiais metais, daugiausia priimtųjų yra iš Kauno miesto savivaldybės – 36,70 proc. Tai bendra tendencija 

Lietuvoje – didmiesčiuose ar jų apskrityse baigusieji vidurines mokyklas ar gimnazijas yra linkę studijuoti savo 

apskričių universitetuose. 2013 m. baigusiųjų viduriniojo lavinimo mokyklas į pirmą kursą taip pat priimta iš 

Marijampolės miesto savivaldybės – 4,32 proc., Vilniaus ir Alytaus miestų savivaldybių – 4,08 proc., Kėdainių ir 

Šaulių miestų savivaldybių – 2,64 proc., Lazdijų, Kaišiadorių, Klaipėdos, Pasvalio ir Šilalės miestų savivaldybių – 

1,19 proc.  
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9 lentelė. Informacija apie priėmimą į Universitetą 2013 m. per bendrąjį priėmimą 

Pakviesta Kviečiamųjų konkursiniai balai 

Pirmojo Paskutiniojo Pirmojo Paskutiniojo Studijų programa 
Pakviesta 

iš viso vf m 
vf vf m m 

Kūno kultūra (NL) 28 16 12 19,8 13,66 16,11 8,38 

Kūno kultūra (I) 7 2 5 18,23 18,09 14,58 9,18 

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

Socialinė pedagogika (I) – – – – – – – 

Treniravimo sistemos (NL) 139 67 72 22,3 16,34 16,97 8,25 

Treniravimo sistemos (I) 21 1 20 17,82 17,82 16,34 8 

Turizmo ir sporto vadyba (NL) 27 4 23 20,36 17,84 16,3 8 

Turizmo ir sporto vadyba (I) 10 – 10 – – 17,17 8,13 

Sportinė rekreacija ir turizmas (NL) 24 3 21 18,96 17,82 15,88 9,06 

Sportinė rekreacija ir turizmas (I) – – – – – – – 

Kineziterapija (NL) 115 1 114 19,7 19,7 18,58 12,64 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (NL) 32 3 29 20,03 19,24 17,34 8,25 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (I) – – – – – – – 

Taikomoji fizinė veikla (NL) 14 – 14 – – 16,42 9,4 

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

 

Lietuvos sporto universiteto Senato nutarimu 2013 m. buvo patvirtinta minimali stojamojo konkursinio 

balo riba – 8 balai (2012 m. ši riba buvo 6 balai). Mažiau balų surinkę stojantieji negalėjo būti pakviesti 

studijuoti LSU pirmosios pakopos studijų programose. 

 

10 lentelė. Studentų priėmimo į I pakopos studijas skaičiaus pokytis pagal finansavimą 2005–2013 m. 

Studijų forma 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

vf 208 202 194 356 – – – – – 

dvf 228 207 258 – – – – – – Dieninė 

m 5 1 4 48 – – – – – 

Iš viso 441 410 456 404 – – – – – 

vf – – – – – – – – – 
Neakivaizdinė 

m 158 163 160 166 – – – – – 

Iš viso 158 163 160 166 – – – – – 

vf – – – – 122 59 64 51 94 
Nuolatinė 

m – – – – 405 330 328 346 285 

Iš viso – – – – 527 389 392 397 379 

vf – – – – 19 5 8 6 3 
Ištęstinė 

m – – – – 159 74 78 75 35 

Iš viso – – – – 178 79 86 81 38 

Iš viso 599 573 616 570 705 468 478 478 417 

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

 

Jau penktus metus priėmimas į LSU pirmosios pakopos studijų programų pirmą kursą buvo vykdomas 

vadovaujantis naujojo, 2009 m. balandžio 30 d. patvirtinto, LR Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 

nuostatomis, t. y. valstybės finansuojamos studijų vietos pagal pirmosios pakopos studijų programas LSU teko 

pagal šalies mastu geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių stojančiųjų pasirinkimą tarp aukštųjų 

mokyklų, neviršijant valstybės finansavimo, nustatyto kiekvienai studijų sričiai. Šiais metais į valstybės 

finansuojamas vietas buvo priimta 97 studentai (94 – į nuolatines, 3 – į ištęstines studijas), į mokamas vietas – 

320 studentų (285 – į nuolatines, 35 – į ištęstines studijas). 

Priėmimas į antrosios pakopos studijas 

2013 m. valstybės finansuojamų antrosios pakopos vietų skaičių pagal mokslo ir (arba) studijų kryptis 

įsakymu patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (2013 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-228). 

Lietuvos sporto universitetui buvo skirta 71 valstybės finansuojama vieta. 

Į LSU antrosios pakopos studijas 2013 m. buvo numatyta priimti 108 studentus, iš jų 83 – į nuolatines, 

25 – į ištęstines studijas. Į nuolatines ir ištęstines studijų programas buvo numatyta priimti 71 valstybės 

finansuojamą studentą. Šis planas įvykdytas 100 proc. Į LSU antrosios pakopos studijų programas buvo 
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numatyta priimti 37 studentus, sutinkančius mokėti visą studijų kainą, tačiau studijuoti savo lėšomis buvo 

priimta 75 studentai. 

 

11 lentelė. 2013 m. priėmimo į II pakopos studijas rezultatai 

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

Edukologija 12 12 0 

Sporto psichologija 6 9 0 

Kūno kultūra 12 13 0 

Treniravimo sistemos 10 13 0 

Turizmo ir sporto vadyba  15 20 0 

Sporto fiziologija 6 9 0 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 6 0 6 

Taikomoji fizinė veikla 6 11 0 

Kineziterapija  10 26 0 

Nuolatinės studijos 

Iš viso 83 113 6 

Edukologija – – – 

Treniravimo sistemos – – – 

Kūno kultūra – – – 

Turizmo ir sporto vadyba  15 9 6 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata – – – 

Kineziterapija 10 24 0 

Ištęstinės studijos 

Iš viso 25 33 6 

 

Per 2013 m. priėmimą didžiausias konkursas buvo į antrosios pakopos nuolatines Kineziterapijos (6,6 

pageidavimo į vieną vietą, 2012 m. – 2,6) ir į nuolatines Sporto fiziologijos (5,5 pageidavimo į vieną vietą) 

studijų programas, mažiausias – į nuolatines Taikomosios fizinės veiklos (1,2 pageidavimo į vieną vietą). 

 

12 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos nuolatines studijas 2013 m. 

Kviečiamųjų konkursiniai balai 
Pirmojo Paskutiniojo Pirmojo Paskutiniojo Studijų programos Forma 

Priimta 
(vf, m) 

Pageidavimų 
sk. (vf., m) 

Konkursas 
vf vf m m 

Sporto edukologijos fakultetas 

NL vf 12 27 2,25 10,05 8,56 – – 
Edukologija 

NL m – 2 – – – – – 

NL vf – – – – – – – 
Sporto psichologija 

NL m 9 12 1,33 – – 9,2 6 

NL vf 10 39 3,9 10,9 8,11 – – 
Treniravimo sistemos 

NL m 3 7 2,3 – – 8,07 6,93 

NL vf 12 26 2,17 9,1 7,8 – – 
Kūno kultūra 

NL m 1 2 2 – – 7,41 7,41 

NL vf 15 74 4,93 12,6 10,79 – – 
Turizmo ir sporto vadyba 

NL m 5 8 1,6 – – 10,1 7,5 

Sporto biomedicinos fakultetas 

NL vf 10 66 6,6 10,7 9,31 – – 
Kineziterapija 

NL m 16 21 1,31 – – 9,25 6,43 

NL vf – – – – – – – Fizinis aktyvumas ir 
visuomenės sveikata NL m – – – – – – - 

NL vf 6 15 2,5 11,6 8,3 – - 
Taikomoji fizinė veikla 

NL m 5 6 1,2 – – 8,3 6,6 

NL vf 6 33 5,5 10,9 9,4 – - 
Sporto fiziologija 

NL m 3 5 1,7 – – 8,49 7,49 
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13 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos ištęstines studijas 2013m. 

Kviečiamųjų konkursiniai balai 
Studijų programos 

Priimta 
(vf, m) 

Pageidavimų 
skaičius (vf, m) 

Konkursas 
Pirmojo Paskutiniojo 

Edukologija – – – – – 

Kūno kultūra – – – – – 

Treniravimo sistemos – – – – – 

Sporto 
edukologijos 
fakultetas 

Turizmo ir sporto vadyba (m) 9 10 1,11 10,45 6,3 

Kineziterapija (m) 24 33 1,38 10,65 7,6 Sporto 
biomedicinos 
fakultetas 

Fizinis aktyvumas ir 
visuomenės sveikata 

– – – – – 

 

2013 m. buvo surengtas papildomas priėmimas į šias antrosios pakopos studijų programas: 

Edukologijos, Turizmo ir sporto vadybos, Kineziterapijos, Treniravimo sistemų, Kūno kultūros, Sporto 

fiziologijos, Taikomosios fizinės veiklos, Sporto psichologijos, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos.  

2013 m. buvo vykdomas priėmimas į antrosios pakopos Kineziterapijos studijų programoje numatytas 

papildomas išlyginamąsias studijas. Į šias studijas priimta 23 asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą 

bei įgiję reabilitacijos profesijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto profesijos kvalifikaciją. 2013 m. 

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

numatytas papildomas išlyginamąsias studijas. Į šias studijas priimta 9 asmenys, baigę neuniversitetinę studijų 

programą bei įgiję vadybos ir verslo administravimo profesijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Taip pat buvo 

vykdomas priėmimas į antrosios pakopos Turizmo ir sporto vadybos studijų programoje numatytas papildomas 

išlyginamąsias studijas Druskininkuose. Į šias studijas priimta 12 asmenų. 

Didžiąją dalį stojančiųjų į antrosios pakopos studijas sudaro LSU absolventai. 

 

Paskolos 

2013 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 
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aprašą. Pagal šį aprašą studentai gali gauti valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas. Valstybės 

paskolos teikiamos iš valstybės lėšų, o valstybės remiamos paskolos – iš kredito įstaigų lėšų. Naujoji paskolų 

teikimo tvarka išplėtė galinčių gauti paskolas studentų skaičių, o palyginti su 2011 m., studentams pagerėjo ir 

skolinimosi sąlygos (2013 m. paskolų palūkanų dydis buvo 5 proc.). 

 

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

pokytis pagal fakultetus 

Fakultetas Pakopa 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

I pakopa 48 59 30 31 23 14 11 
Sporto edukologijos  

II pakopa 2 2 2 – 1 4 2 

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

I pakopa 24 23 90 3 9 19 21 
Sporto biomedicinos  

II pakopa – 4 4 – 1 1 2 

Iš viso 88 103 128 34 34 38 36 

 

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

pagal fakultetus 

Fakultetas Pakopa 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

I pakopa 4 2 45 13 2 1 – 
Sporto edukologijos  

II pakopa – – – – – – – 

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

I pakopa 1 1 5 – 1 – – 
Sporto biomedicinos  

II pakopa – – – – – – – 

Iš viso 4 4 51 13 3 1 – 

 

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

pokytis pagal fakultetus 

Fakultetas Pakopa 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

I pakopa 61 49 40 
Sporto edukologijos  

II pakopa 1 – 1 

I pakopa 29 72 80 
Sporto biomedicinos  

II pakopa – – 3 

Iš viso 91 121 124 

 

Iš viso paskolų buvo skirta 160-čiai studentų: 36 – gyvenimo išlaidoms, 124 – studijų kainai sumokėti. 

 

 

Studijų baigimas 
 

2012–2013 mokslo metais sėkmingai apgynė baigiamuosius darbus ar išlaikė baigiamuosius egzaminus 

497 pirmosios pakopos ir 77 antrosios pakopos studentai. Jiems buvo išduoti Lietuvos sporto universiteto 

diplomai. Tačiau ne visiems studentams pavyko sėkmingai baigti studijas. Dažniausia išbraukimo iš studentų 

sąrašų priežastis – finansinių įsipareigojimų nevykdymas ir nepažangumas. Kita galima priežastis – negrįžimas 

studijuoti po akademinių atostogų. 

 

17 lentelė. Absolventų skaičiaus kaita 2009–2013 m. 

Studijos 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

I pakopa 438 425 440 398 497 

II pakopa 105 99 99 125 77 

Iš viso 543 524 539 523 574 

 

2013 m. birželio mėnesį diplomai su pagyrimu buvo išduoti 9 pirmosios pakopos studijų programų 

studentams ir 9 antrosios pakopos studijų programos studentams. 
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18 lentelė. 2011–2013 m. išduotų diplomų skaičius pagal fakultetus 

Fakultetas Išduota diplomų I pakopos 
I pakopos  

su pagyrimu 
II pakopos 

II pakopos  
su pagyrimu 

Sporto biomedicinos 302 259 6 43 4 

Sporto edukologijos 268 235 3 33 5 2013 m. 

Iš viso 570 494 9 76 9 

Sporto biomedicinos 285 206 4 79 9 

Sporto edukologijos 238 192 6 46 1 2012 m. 

Iš viso 523 398 10 125 10 

Sporto biomedicinos 147 104 4 37 2 

Sporto edukologijos 392 326 6 56 4 2011 m. 

Iš viso 539 430 10 93 6 

 

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

tikslinio finansavimo tvarkos aprašu Nr. V-2487, 2013 m. buvo pateikta 136 paraiškos tiksliniam finansavimui 

gauti. Remiantis 2013 m. kovo 29 d. ministro įsakymu Nr. V-262, buvo patenkinta 12 LSU pateiktų paraiškų ir 

12-ai Treniravimo sistemų studijų programos studentų buvo skirtos tikslinės vietos. 

 

 

Studijų kokybės užtikrinimas 
 

Atitiktis Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatoms (ESG) 

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

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

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

užtikrinti jos teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybę. Nuo 2013 m. Universiteto vidinė studijų kokybės priežiūra 

užtikrinama laikantis Studijų kokybės užtikrinimo nuostatų (patvirtintų 2013 m. gegužės 2 d. LSU Senato 

posėdyje, protokolo Nr. 10). Universitete 2013 m. buvo toliau plėtojami šie vidinio studijų kokybės užtikrinimo 

procesai ir procedūros: 

Studijų programų ir suteikiamų kvalifikacijų tvirtinimas, stebėsena bei vertinimas. Įgyvendinant šią 

nuostatą, buvo patikslinti LSU studijų programų komitetų nuostatai (pakeitimai patvirtinti 2013 m. gruodžio 5 d. 

LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 3), parengti Fakulteto studijų kokybės priežiūros komiteto veiklos nuostatai 

(patvirtinti 2013 m. birželio 26 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 11), Studijų programų kaitos planas 

(patvirtintas 2013 m. kovo 28 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 9), Studijų modulių atestavimo tvarka 

(patvirtinta 2013 m. gruodžio 19 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 4). 

Studijų pasiekimų vertinimo ir įskaitymo sistema plėtojama remiantis Studijų kokybės užtikrinimo 

nuostatais (patvirtintais 2013 m. gegužės 2 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 10), Studijų pasiekimų 

vertinimo tvarka (patvirtinta 2013 m. birželio 26 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 11), Pirmosios pakopos 

studijų kursinių ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentu (pakeitimai patvirtinti 2013 m. kovo 28 d. 

LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 9), Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentu 

(pakeitimai patvirtinti 2013 m. gegužės 2 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 10), Studijų modulių 

atestavimo tvarka (patvirtinta 2013 m. gruodžio 19 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 4). 

Studijų išteklių ir paramos studentams užtikrinimo sistema 2013 m. buvo plėtojama tvirtinant šiuos 

naujus dokumentus: Studijų programų komitetų nuostatus (pakeitimai patvirtinti 2013 m. gruodžio 5 d. LSU 

Senato posėdyje, protokolo Nr. 3), Fakulteto studijų kokybės priežiūros komiteto veiklos nuostatus (patvirtinti 

2013 m. birželio 26 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 11), LSU sporto stipendijų skyrimo nuostatus 

(patvirtinti 2013 m. sausio 22 d. Rektorato posėdyje, protokolo Nr. 19), Bibliotekos veiklos nuostatus 

(patvirtintus 2013 m. kovo 28 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 107-P), Lietuvos sporto universiteto nuotolinių ir mišrių 

studijų organizavimo tvarką (patvirtinta 2013 m. kovo 28 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 9). Studijų prorektorės 

potvarkiu Nr. SP34 buvo sudaryta darbo grupė Treniravimo sistemų studijų programos specializacijų studijų 

priemonių inventorizacijai parengti. Gauta informacija bus naudojama studijų modulių atestavimo procese. 
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Mokymosi visą gyvenimą, kompetencijų pripažinimo, karjeros stebėsenos ir studentų konsultavimo 

sistema buvo plėtojama vykdant kursus, seminarus, karjeros stebėseną, konsultavimą ir kitą veiklą (žr. skyrių 

Karjeros ir kompetencijų plėtotės centras). 

Grįžtamojo ryšio užtikrinimas vykdomas remiantis Studijų kokybės užtikrinimo nuostatais 

(patvirtintais 2013 m. gegužės 2 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 10). Grįžtamasis ryšys studentams ir 

išorės dalininkams nuo 2014 m. bus teikiamas rengiant skrajutes „Jūs sakėte, mes padarėme“ kiekvieno 

semestro pabaigoje. Svarstomas klausimas dėl formalizuotos grįžtamojo ryšio studentams ir išorės dalininkams 

teikimo tvarkos patvirtinimo. 

Dėstytojų pedagoginės ir mokslinės kompetencijos plėtra vykdoma remiantis Dėstytojų darbo krūvio 

planavimo ir apskaitos tvarka (pakeitimai patvirtinti 2013 m. spalio 4 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 2), 

LSU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašu 

(pakeitimai patvirtinti 2012 m. lapkričio 29 d., protokolo Nr. 4),  

Studijų tarptautiškumo plėtra vykdoma remiantis Studijų programų kaitos planu (patvirtintu 2013 m. 

kovo 28 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 9), Lietuvos sporto universiteto studentų mobilumo dalinėms 

studijoms ir praktikai organizavimo ir įgyvendinimo tvarka (patvirtinta 2013 m. gegužės 2 d. LSU Senato 

posėdyje, protokolo Nr. 10). 2013 m. rudenį buvo parengta ir Rektorate svarstyta Tarptautiškumo plėtros 

strategija, kuri 2014 m. yra įtraukiama į 2012–2017 m. Universiteto integruotos veiklos plėtros strategiją. 

Į studentą orientuotas mokymas Universitete 2013 m. pradėtas vykdyti patvirtinus Studijų pasiekimų 

vertinimo tvarką, kuri įtvirtina naują egzamino sampratą, skatinančią studentus savarankiškai dirbti viso 

semestro metu. 2013 m. patvirtinta nauja Studijų modulių atestavimo tvarka įtvirtina nuostatą, kad modulį 

galima atestuoti tik tuomet, jei jame numatytas į studentą orientuotų studijų metodų taikymas ir atsiskaitymų 

tvarka, kurioje turi vyrauti vertinimo metodai, leidžiantys ne tik patikrinti žinias, bet ir išsiaiškinti, kaip 

studentas įgijo gebėjimą kritiškai mąstyti, priimti sprendimus, kūrybiškumą ir kitus perkeliamuosius gebėjimus. 

2013 m. dėstytojams buvo organizuotas seminaras „Į studentą orientuotų mokymo metodų taikymas“, o 

2014 m. planuojama šią veiklą gerokai suaktyvinti rengiant metinį didaktikos seminarų ciklą. Į studentą 

orientuotos studijos ir vidinė mokymo(si) motyvacija skatinama didinant studijų lankstumą – 2013 m. parengtas 

Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo tvarkos projektas, kuris sudarys galimybes 

studijas baigti greičiau. Studijų lankstumas didės ir toliau, 2014 m. patvirtinus lankstesnę Individualių studijų 

programų sudarymo tvarką. Į studentą orientuotas mokymas plėtojamas kartu su akademinio integralumo 

skatinimu – 2014 m. yra rengiamas Universiteto akademinio sąžiningumo plėtros planas, kuriame 

akcentuojamos prevencinės, o ne studentų baudimo priemonės.  

Mokslo ir studijų vienovė. Studijų programų direktorių ataskaitose (2013 m. vasario 6 d. rektoriaus 

įsakymas Nr. ISAK_21/S) pateikiami duomenys apie mokslo publikacijas, glaudžiai susijusias su studijų 

programos kryptimi. Daugumoje studijų programų Mokslinės informacijos instituto ISI Web of Science 

publikacijų skaičius yra nepakankamas, o kai kuriose programose trūksta publikacijų net ir pripažintuose 

Lietuvos mokslo žurnaluose. Nors pateikiami rodikliai yra geresni negu 2012 m., o bendras Universiteto aukštos 

kokybės publikacijų skaičius didėja, kai kurių studijų krypčių publikacijų skaičius yra nepakankamas.  

Studijų kokybės rodiklių viešinimas. Viešinti studijų kokybės rodiklius instituciją įpareigoja MSĮ 40 

straipsnio 1 punktas ir 41 straipsnio 2 punktas. Vadovaujantis 2012 m. gegužės 31 d. Senato posėdyje 

patvirtinta „Studentų požiūrio į studijų kokybę organizavimo ir vertinimo tvarka“, 2012 m. birželio ir gruodžio 

mėnesiais buvo atlikta studentų apklausa. Universiteto internetiniame tinklalapyje viešinami 2012 ir 2013 m. 

paskutinių kursų reprezentatyvių studentų apklausų apie studijų kokybę rezultatai. Nuolat atnaujinama 

informacija apie Universitete vykdomas studijų programas, jų išorinio vertinimo rezultatus. 

Studijų valdymas ir grįžtamasis ryšys  

Atsižvelgiant į Senato posėdyje patvirtintus naujos redakcijos Studijų programų komitetų nuostatus 

(pakoreguotas studijų programų komitetų veiklos funkcijas), sukurtas ir 2014 m. kovo 3 d. rektoriaus įsakymu 

Nr. ISAK 61/P patvirtintas naujos redakcijos studijų programų direktorių pareigybės aprašas, patikslintos studijų 

programos direktoriaus veiklos funkcijos. 

Atsižvelgiant į studijų programų komitetų narių ir fakultetų dekanų teikimą, 2013 m. rugsėjo 13 d. 

rektoriaus įsakymu Nr. ISAK-14/S „Dėl studijų programų komitetų tvirtinimo“ patvirtinti naujos sudėties 
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pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų komitetai, skirti aštuoni pirmosios pakopos studijų programų 

direktoriai, šeši antrosios pakopos studijų programų direktoriai, dvidešimt šeši metiniai koordinatoriai, devyni 

tarptautiniai koordinatoriai. 

2013 m. vasario 13 d. prorektorės potvarkiu Nr. SP50 buvo organizuotas studentų apklausų apie 

modulius aptarimas su modulius koordinuojančiais dėstytojais. Aptarimo eiga buvo protokoluota, išvados 

pateiktos Studijų kokybės priežiūros centrui. 

2013 m. vasario 21 d. studijų prorektorės potvarkiu Nr. SP52 buvo sudaryta darbo grupė dėstytojo 

pareiginiam aprašui patikslinti. Patikslinti dėstytojo pareiginiai aprašai patvirtinti 2013 m. rugpjūčio 30 d. 

rektoriaus įsakymu Nr. ISAK 257/P. Jie papildyti nuostata, kad visa dėstytojo darbo sutarties su Universitetu 

laikotarpiu sukurta produkcija yra Universiteto nuosavybė. 

Įvertinus 2013 m. rudens / pavasario semestro studentų apklausos apie modulius rezultatus, 

atsižvelgus į pirmosios pakopos Kineziterapijos II grupės studentų prašymą Rektoriui, vizuotą Sporto 

biomedicinos fakulteto dekano N. Masiulio, ir fakultetų dekanų organizuoto modulių „Biomedicinos mokslų 

pagrindai“ bei „Judesių valdymas, mokymas ir raida“ aptarimo išvadas (2013 m. gegužės 6 d. studijų 

prorektorės potvarkis Nr. SP63), studijų programų komitetų siūlymu buvo pakeistas minėtų modulių išdėstymas 

per semestrus. Remiantis šiomis išvadomis, atlikti pirmosios pakopos studijų programų Treniravimo sistemos, 

Kineziterapija, Taikomoji fizinė veikla, Kūno kultūra, Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata studijų planų 

pakeitimai (patvirtinta 2013 m. gegužės 27 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 11). 

2013 m. gegužės 14 d. studijų prorektorės potvarkiu Nr. SP68 buvo sudaryta darbo grupė projekto 

paraiškai parengti pagal Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimą ir Jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės, 

sportinės veiklos iniciatyvų skatinamų renginių finansavimo nuostatus. Darbo grupė parengė projektą „Studijos 

be kliūčių: studentų, turinčių specialiųjų poreikių, integracija į Lietuvos sporto universiteto bendruomenę“, 

kuris buvo finansuotas (gauta 14 400 Lt). Įgyvendinant projektą atkreiptas dėmesys į asmenų su specialiaisiais 

poreikiais problemas Universitete: specialiųjų poreikių turinčių asmenų identifikavimas priėmimo metu, 

duomenų bazės apie juos kaupimas, komunikavimas su jais, infrastruktūros prieinamumas, dėstytojų gebėjimas 

dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis. Šiuo metu (2014 m.) rengiami studijas reglamentuojančių 

norminių dokumentų pakeitimai, kurie leis pagerinti studijų prieinamumą ir padidinti studijų lankstumą 

asmenims su specialiaisiais poreikiais, dėstytojams numatoma organizuoti darbo su specialiųjų poreikių 

turinčiais asmenimis mokymus ir kt.  

Atsižvelgiant į 2014 m. bendrojo priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 

sąlygas (2012 08 14 LAMA BPO prezidento įsakymas Nr. 12-26), 2013 m. gegužės 14 d. studijų prorektorės 

potvarkiu Nr. SP69 buvo sudaryta darbo grupė sporto pasiekimų vertinimo tvarkai parengti. Ši tvarka derinta su 

Šiaulių ir Lietuvos edukologijos universitetų Kūno kultūros studijų programas vykdančiais padalinių vadovais bei 

Kūno kultūros ir sporto departamentu. 

Siekiant užtikrinti Karjeros ir kompetencijų plėtros centre vykdomų kursų kokybę ir finansinį 

rentabilumą, 2013 m. lapkričio 8 d. studijų prorektorės potvarkiu Nr. SP77 buvo sudaryta darbo grupė 

Kvalifikacijos kėlimo kursų atestavimo tvarkai parengti. Tvarka parengta ir pateikta tvirtinti Senato studijų 

komisijai. 

Remiantis Studijų kokybės priežiūros ir Tarptautinių ryšių skyrių analize, Erasmus studentų apklausų 

rezultatais, dėstytojų atsiliepimais, numatyta sustambinti Erasmus studentų pasirinkimui teikiamus modulius ir 

skirti vieną atsakingą koordinatorių trijų 5 ECTS modulių grupei. Analizė parodė, kad dėstoma daug smulkių 

dalykų, kurių kokybės kontrolė yra nepakankama, ne visi dėstytojai stengiasi integruoti studentus į grupes, nes 

Erasmus studentai netraukiami į apskaitą ir dėstytojai nemotyvuoti su jais kokybiškai dirbti bei skirti papildomo 

laiko. Taigi ne visi Erasmus studentai yra patenkinti studijomis Universitete, o tai menkina tarptautinį 

universiteto prestižą. Nutarta, kad kiekviena modulių grupė turi būti sudaroma pagal tam tikrą tarpusavyje 

susijusią tematiką, pavyzdžiui, fizinis aktyvumas ir sveikata, fizinio aktyvumo epidemiologija ir sveikatos 

stiprinimas, sportininkų treniravimas ir pan. Taip pat nuspręsta studijas Erasmus studentams organizuoti taip, 

kad jie būtų ne integruojami į lietuvių kalba vykdomas studijas, o visas modulis būtų vykdomas anglų kalba, ir 

tik tada, kai modulį pasirenka ne mažiau kaip 8–12 Erasmus studentų, įtraukti į dėstytojų krūvį. Studijų kokybės 

priežiūros procedūros turi būti tokios pačios, kaip ir studentų lietuvių. 2013 m. rudens semestru Erasmus 

studentų apklausa atlikta taikant Senato patvirtintą anketą, kuri teikiama visiems studentams. Remiantis 

Studijų kokybės priežiūros nuostatais apklausos rezultatai bus svarstomi Fakultetų studijų kokybės užtikrinimo 

komitetuose 2014 m. pavasario semestru.  
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2013 m. vasario 8 d. gautas pirmosios pakopos Kineziterapijos studijų programos komiteto direktorės 

prašymas Nr. 01-17-67 dėl patalpų trūkumo praktinėms kineziterapijos pratyboms vykdyti. 2013 m. rugpjūčio 

26 d. gautas antras Kineziterapijos studijų programos direktorės prašymas Nr. 01-17-305 dėl specializuotų 

patalpų kineziterapijos pratyboms vykdyti trūkumo. Problema išspręsta įrengus naują salę, kurioje 

kineziterapijos pratybos vyksta nuo 2013 metų rudens semestro.  

Studijų kokybei ir studijų lankstumui gerinti 2013 m. spalio 28 d. rektoriaus įsakymu Nr. ISAK_15/S visų 

dėstytojų buvo paprašyta į Moodle duomenų bazę įkelti savo paskaitų, pratybų, seminarų medžiagą, 

atsiskaitymo reikalavimus, metodinę literatūrą. Informacinių technologijų ir nuotolinių studijų centras parengė 

metodinę medžiagą, talkino dėstytojams atliekant užduotį. Remiantis Informacinių technologijų ir nuotolinių 

studijų centro vedėjo 2013 m. lapkričio 21 d. ir gruodžio 9 d. tarnybiniais pranešimais Nr. 01-17-455 ir Nr. 01-

17-483, Moodle duomenų bazėje buvo nepakankamas kiekis modulių, nors koordinuojantys dėstytojai užduotį 

įvykdė, todėl procesas persikėlė į 2014 metus. Remiantis universiteto Studijų kokybės užtikrinimo nuostatais, 

atestuodamas modulį Fakulteto studijų kokybės užtikrinimo komitetas vertins ir Moodle duomenų bazėje 

studentams pateiktos studijų medžiagos kiekį bei kokybę.  

Remiantis Studijų reglamentu, 2012 m. organizuotų baigiamųjų darbų aptarimų išvadomis, 2012 m. 

gegužės 15 d. studentų pareiškimu Nr. 01-17-224 ir dėstytojo paaiškinimu Nr. 01-17-254, studijų prorektorės 

2012 m. gruodžio 5 d. potvarkiu Nr. 45 buvo sudaryta darbo grupė Pirmosios pakopos studijų kursinių ir 

baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bei Antrosios pakopos studijų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo 

reglamentams tikslinti. Darbo grupės siūlymu atlikti minėtų norminių dokumentų pakeitimai ir įtvirtinta 

nuostata, kad pirmosios pakopos studentai darbus gali rengti poromis ar grupėmis, jei su tuo sutinka Studijų 

programos komitetas. Atsižvelgus į Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros vedėjo, dėstytojų pastabas 

dėl baigiamųjų darbų temų pasirinkimo tvarkos skaidrumo, abiejų pakopų studijų reglamentai buvo 

pakoreguoti, kad studentų baigiamųjų darbų temų pasirinkimas ir vadovų skyrimas būtų viešai aptariamas.  

Studijų prorektorės 2012 m. lapkričio 11 d. potvarkiu Nr. SP38 buvo nurodyta parengti anglų kalba ir 

teikti tvirtinti Senatui studijų programas Treniravimo sistemos, Kineziterapija, Sporto fiziologija ir genetika, 

Sporto vadyba, Sportinė rekreacija ir turizmas bei nustatyti dėstytojų anglų kalbos mokėjimo lygį. Dėstytojų 

anglų kalbos žinių patikrą atliko Karjeros ir kompetencijų plėtotės centras ir ataskaitą pateikė dekanams. 

2013 m. Senato sprendimu buvo leista anglų kalba vykdyti šias antrosios pakopos studijų programas: 

Treniravimo sistemos, Kineziterapija, Turizmo ir sporto vadyba, Sporto fiziologija ir genetika. 

2013 m. Studijų kokybės vertinimo centras akreditavo naują tarptautinę studijų programą „Fizinis 

aktyvumas ir sveika gyvensena“ (European Bachelor of Physical Activity and Lifestyle). Ši studijų programa anglų 

kalba bus pradėta vykdyti nuo 2014 m. rudens. 2013 m. sausį buvo pasirašyta konsorciumo sutartis studijų 

programai vykdyti. 

Parengta jungtinės studijų programos Europos krepšinio treniravimo mokslo magistras (European 

Master in Basketball Coaching Science) vykdymo sutartis su Vusterio universitetu. 2013 m. vasario 21 d. Senato 

studijų komisijoje patvirtintas šios studijų programos aprašas. 2013 m. Studijų kokybės vertinimo centrui 

dokumentų pateikti nepavyko, nes užtruko susirašinėjimas su Vusterio universitetu tikslinant studijų 

programoje numatytas kompetencijas, kurios pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą ir Lietuvos studijų programų 

reikalavimus neatitiko antrosios studijų pakopos lygmens. Jungtinės studijų programos akreditacijos procedūrą 

tikimasi baigti iki 2014 m. pabaigos.  

Studijų programų išorinis vertinimas. 2013 m. rugpjūčio 14 d. Studijų kokybės vertinimo centro 

direktoriaus įsakymu Nr. SV6-56 šešerių metų laikotarpiui akredituota antrosios pakopos studijų programa 

„Sporto fiziologija“. Ekspertai, be kitų komentarų, pažymėjo, kad parengtas savianalizės tekstas buvo 

suprantamas ir sklandus. 2013 m. buvo intensyviai rengiamasi ir kitų studijų programų išoriniam vertinimui – 

lietuvių ir anglų kalbomis rengiami pirmosios pakopos Sportinės rekreacijos ir turizmo, antrosios pakopos 

Kineziterapijos, Sporto psichologijos ir Edukologijos, pirmosios ir antrosios pakopų Taikomosios fizinės veiklos, 

Treniravimo sistemų, Kūno kultūros studijų programų savianalizės tekstai.  

Studijos Druskininkuose. 2013 m. Senato sprendimu buvo pradėtos vykdyti antrosios pakopos 

Turizmo ir sporto vadybos išlyginamosios studijos Druskininkuose. Išlyginamųjų studijų programoje studijavo 12 

studentų, kurie 2014 m. pradėjo studijuoti antrosios pakopos Turizmo ir sporto vadybos magistrantūros studijų 

programoje.  
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Informacinių technologijų ir nuotolinių studijų plėtra. 2013 m. prioritetai buvo teikiami efektyviam 

lėšų panaudojimui, darbo vietų ir auditorinės infrastruktūros atnaujinimui, paskaitų medžiagos į Moodle 

duomenų bazę kėlimo aktyvinimui. Kaip ir 2012 metais, studentai buvo nuolat skatinami naudotis Universiteto 

elektroniniu paštu, kuriuo perduodama visa svarbiausia informacija. 2013 m. atnaujintos darbo vietos 

bibliotekoje, pagerintas belaidžio ryšio prieinamumas bendrabutyje ir kituose Universiteto pastatuose, sukurta 

elektroninė paraiškų teikimo sistema. 2013 m. Nuotolinių ir mišrių studijų organizavimo ir vykdymo tvarka buvo 

papildyta studijų modulių atestavimo kriterijais. Pagal šią tvarką 2014 m. bus pradėti atestuoti nuotolinio 

mokymo moduliai. 

Senato studijų komisija. Per 2013 m. buvo surengti 8 Senato studijų komisijos posėdžiai, kurių metu 

buvo svarstomi Universiteto padalinių, rektoriaus įsakymu ar studijų prorektorės potvarkiais sudarytų darbo 

grupių parengti dokumentai, susiję su studijomis, projektai, studijas reglamentuojančių norminių dokumentų 

tikslinimo klausimai, naujų arba tobulinamų studijų programų aprašai. 

Per 2013 m. buvo parengti ir patvirtinti šie su studijomis susiję dokumentai:  

• Pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų Sporto edukologijos ir Sporto biomedicinos fakultetų 

studijų programų kaitos plano gairės 2013–2017 m. m. (patvirtinta 2013 m. kovo 28 d. LSU Senato 

posėdyje, protokolo Nr. 9). 

• Pirmosios pakopos studijų kursinių ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentas 

(pakeitimai patvirtinti 2013 m. kovo 28 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 9). 

• Lietuvos sporto universiteto nuotolinių ir mišrių studijų organizavimo tvarka (patvirtinta 2013 m. 

kovo 28 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 9). 

• Lietuvos sporto universiteto studijų kokybės priežiūros užtikrinimo nuostatai (patvirtinta 2013 m. 

gegužės 2 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 10). 

• Antrosios pakopos baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo reglamentas (patvirtintas 2013 m. 

gegužės 2 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 10). 

• Lietuvos sporto universiteto studentų mobilumo dalinėms studijoms ir praktikai organizavimo ir 

įgyvendinimo tvarka (patvirtinta 2013 m. gegužės 2 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 10). 

• Fakulteto studijų kokybės priežiūros komiteto veiklos nuostatai (patvirtinta 2013 m. birželio 26 d. 

LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 11). 

• Studijavimo pasiekimų vertinimo tvarka (patvirtinta 2013 m. birželio 27 d. LSU Senato posėdyje, 

protokolo Nr. 11). 

• Kelionių vadovų kompetencijų ir įgūdžių pripažinimo tvarka (patvirtinta 2013 m. birželio 27 d. LSU 

Senato posėdyje, protokolo Nr. 11). 

• Lietuvos sporto universiteto gretutinių studijų vykdymo ir organizavimo tvarka (patvirtinta 2013 

m. birželio 27 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 11). 

• Pirmosios pakopos treniravimo sistemų studijų programos gretutinių studijų vykdymo ir 

organizavimo tvarka (patvirtinta 2013 m. birželio 27 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 11). 

• LSU studijų programų komitetų nuostatai (pakeitimai patvirtinti 2013 m. gruodžio 5 d. LSU Senato 

posėdyje, protokolo Nr. 3). 

• Studijų modulių atestavimo tvarka (patvirtinta 2013 m. gruodžio 19 d. LSU Senato posėdyje, 

protokolo Nr. 4). 

Studijų proceso administravimas. Siekiant užtikrinti efektyvų studijų administravimą, būtina kasmet 

tobulinti Lietuvos sporto universiteto akademinę informacinę sistemą. 2013 m. ji buvo papildyta naujomis 

funkcijomis: atnaujintas studijų programos aprašas, naujomis funkcijomis papildytas studijų modulio aprašas, 

įsakymų šablonų sąrašas, taip pat papildytas studento profilis – studentams sudaryta galimybė prieiti prie su 

jais susijusių įsakymų. Siekiant optimizuoti ir automatizuoti darbą įdiegta automatinė tvarkaraščių ir žiniaraščių 

sąsaja, pradėti studentų įmokų prieigos formavimo darbai. 
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Karjera ir kompetencijų plėtotė 
 

Kursai ir seminarai. Karjeros ir kompetencijų plėtotės centre, bendradarbiaujant su Universiteto 

padaliniais, lektoriais iš Lietuvos ir užsienio, organizuojamos tęstinės studijos. Centre pedagogų, trenerių, 

dėstytojų, kineziterapeutų, masažuotojų, sporto klubų instruktorių kvalifikacija tobulinama vykdant seminarus, 

kursus, mokymų ciklus. 2013 m. Karjeros ir kompetencijų plėtotės centre buvo vykdomi seminarai kūno 

kultūros mokytojams, treneriams, kineziterapeutams, kitiems sporto srities specialistams. 2013 m. buvo 

suorganizuoti kursai ir seminarai (iš viso 31), juose dalyvavo 1618 klausytojų. Renginių metu buvo uždirbta 

66 tūkst. Lt (7 pav.). Deja, kursų (ne seminarų) klausytojų skaičius mažėjo (8 pav.). Kursų metu dalyviai buvo 

supažindinami su kasmet vis atsirandančiomis naujovėmis, aptariamos ir pristatomos naujausios temos pagal 

klausytojų poreikius. 
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7 pav. Kvalifikacijos tobulinimo kursų klausytojų skaičiaus pokytis 2009–2013 m. 

 
2013 m. buvo suorganizuoti kvalifikacijos kėlimo kursai Universiteto darbuotojams. Vadovaujantis 

2014 m. gegužės 17 d. rektoriaus įsakymu Nr. ISAK 146/B buvo vykdomi mokymai „Į studentą orientuotų 

mokymo metodų taikymas“, kurių metu dėstytojai turėjo galimybę teoriškai ir praktiškai imituojant įvairias 

mokymo situacijas susipažinti su naujausiomis mokymo metodikomis. Užsienio universitetų patirtis 

dėstytojams buvo pristatyta vienos dienos paskaitų cikle „Įsisavinti gerąją patirtį iš užsienio aukštojo mokslo 

institucijos“ (2013 m. birželio 18 d. rektoriaus Įsakymas Nr. ĮSAK 179/B). Vadovaujantis 2013 m. rugsėjo 10 d. 

rektoriaus įsakymu Nr. 212/B, padalinių vadovų vadybinių kompetencijų plėtotei parengtas ir įvykdytas 

seminaras „Vadovas, jo funkcijos ir socialinė atsakomybė“. Siekiant kelti darbuotojų IT ir užsienio kalbos žinias 

buvo suorganizuoti kursai „Statistinė duomenų analizė su SPSS paketu socialinių ir humanitarinių mokslų 

tyrimuose“, o nuo 2013 m. gruodžio, bendradarbiaujant su VU KHF, buvo vykdomi 4 skirtingų lygių anglų kalbos 

kursai. Juose dalyvavo per 90 akademinio ir administracinio personalo atstovų. 

2014 m. planuojama kur kas platesnė kursų, seminarų pasiūla universiteto akademinei bendruomenei 

ir visuomenei. Universiteto akademinei bendruomenei bus pasiūlyti didaktikos, anglų kalbos, nuotolinio 

mokymo ir kiti kursai. Pasirašius konsorciumo sutartį tarp VU, LMTA ir VDA, susitarta su VU KHF keistis 

informacija apie abiejų universitetų organizuojamus seminarus, kursus. 
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Kaip ir kiekvienais metais, Centras vykdo kursus Kūno kultūros ir sporto departamento sporto veiklos 

leidimams įgyti. Vykdomi kursai ir tiems, kurie nori pradėti užsiimti šia veikla, ir tiems, kuriems reikia pratęsti 

jau turimą leidimą.  

2014 m. planuojama toliau gerinti vykdomų mokymų ir kursų kokybę. 2013 m. parengtas Neformaliojo 

švietimo programų atestavimo tvarkos projektas, kurį įgyvendinus bus galima veiksmingiau kontroliuoti 

teikiamų kursų ir / ar kvalifikacijos kėlimo programų kokybę. Planuojama bendradarbiauti su specialistais iš 

užsienio, taip skatinant Universiteto tarptautiškumą ir vykdant neformaliojo švietimo mokymus. 

Karjeros stebėsena ir karjeros konsultavimas. Karjeros centras nuo 2013 m. rudens sistemingai vykdo 

Universiteto absolventų karjeros stebėseną, kurios tikslas išanalizuoti, kaip sekasi mūsų universitetą baigusiems 

studentams įsitvirtinti darbo rinkoje. Per trumpą laiką buvo surinkta dviejų metų duomenys, o ateityje 

planuojama sukurti duomenų bazę, kuri leistų atlikti detalesnę absolventų karjeros stebėseną. Karjeros 

stebėsenos duomenys nuo 2014 m. bus viešinami Universiteto tinklalapyje. Absolventų stebėsena leidžia 

surinkti duomenis apie įsidarbinimą: ar dirba, ar dirba pagal specialybę, per kiek laiko įsidarbino, ar dirba 

Lietuvoje, ar užsienyje, dėl kokių priežasčių nedirba. 

2012 m. baigusių absolventų stebėsenos duomenys rodo, kaip absolventams pavyksta įsidarbinti po 

studijų baigimo praėjus metams ir 6–7 mėn. 2012 m. bakalauro ir magistrantūros studijas baigė 523 

absolventai, vykdant stebėseną dalyvavo 306 (58,51 proc.). Duomenys apskaičiuoti pagal absolventų, 

dalyvavusių apklausoje, skaičių: 

• 2012 m. bakalaurai (SEF ir SBF): dirba 161 absolventas (71,88 proc.), pagal įgytą specialybę – 69 

(30,80 proc.). 

• 2012 m. magistrai (SEF ir SBF): dirba 68 absolventai (82,93 proc.), pagal įgytą specialybę – 45 

(54,88 proc.). 

2013 m. absolventų stebėsenos duomenys rodo, kaip absolventams pavyksta įsidarbinti po studijų 

baigimo praėjus 3–4 mėn. 2013 m. bakalauro ir magistrantūros studijas baigė 570 absolventų, vykdant stebėseną 

dalyvavo 440 (77,20 proc.). Duomenys apskaičiuoti pagal absolventų, dalyvavusių apklausoje, skaičių: 

• 2013 m. bakalaurai (SEF ir SBF): dirba 233 absolventai (62,47 proc.), pagal įgytą specialybę – 101 

(27,08 proc.).  

• 2012 m. magistrai (SEF ir SBF): dirba 48 absolventai (71,64 proc.), pagal įgytą specialybę – 31 

(46,27 proc.). 

Gautų duomenų analizė rodo, kad maždaug tik trečdalis apklaustųjų įsidarbino pagal specialybę. 

2013 m. studentams ir absolventams pradėtos rengti konsultacijos karjeros klausimais. Studentams 

buvo suorganizuotas seminaras apie tai, kaip taisyklingai sudaryti gyvenimo aprašymą (CV), studentai 

konsultuoti asmeniškai, pradėta rengtis 2014 m. Karjeros dienai.  

Atnaujintas Karjeros centro tinklalapis, sukurtos trys naujos sritys – studentams, absolventams ir 

organizacijoms. Kiekvienoje srityje pateikiama reikalinga informacija: studentams – konsultacijų registras, 

darbo / praktikos pasiūlymai, CV duomenų bazė; absolventams – konsultacijų registras, darbo / praktikos 

pasiūlymai, CV duomenų bazė, informacija apie Alumni klubą; organizacijoms – darbo / praktikos pasiūlymai, 

darbuotojų paieška. Atnaujinta informacija padės studentams, absolventams ir organizacijoms intensyviau 

bendrauti ir bendradarbiauti, atsirinkti darbo pasiūlymus ir darbuotojus. 

Kita veikla. 2013 m. Centre pradėtos vykdyti dvi naujos veiklos. Viena iš jų – įsteigto LSU Alumni klubo 

veikla. Alumni klubo siekis – suburti LSU absolventus, norinčius ir galinčius prisidėti prie universiteto veiklų, 

palaikyti tvirtus Universiteto absolventų ryšius su savo Alma Mater, prisidėti prie Universiteto veiklos vystymo 

bei plėtros. Alumnai padės klubo nariams užmegzti verslo, kolegiško bendradarbiavimo ir kitokius ryšius su 

kolegomis – praktikais, sudarys jiems sąlygas toliau gilinti teorines ir praktines žinias įvairių klubo renginių 

metu, inicijuos ir teiks paramą Universitetui ir studentams, užsiims labdaringa veikla. Parengti LSU Alumni klubo 

nuostatai, suformuota valdyba. Valdybos nariais tapo: nusipelnęs šalies krepšinio treneris, Lietuvos krepšinio 

federacijos Garbės prezidentas Vladas Garastas, Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas, Kauno rajono 

savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Lietuvos olimpinės akademijos prezidentas Artūras Poviliūnas, LSU 

Senato pirmininkas, nusipelnęs Lietuvos treneris prof. Aleksas Stanislovaitis, nusipelnęs krepšinio treneris 

Modestas Paulauskas, daugkartinė Lietuvos plaukimo rekordininkė, olimpietė Birutė Statkevičienė, LSS TAU 

tarybos pirmininkė Kristina Visagurskienė, buvęs LSU Studentų atstovybės prezidentas Žilvinas Stankevičius. 

Alumni klubo prezidentu išrinktas dukart olimpinių žaidynių ir pasaulio čempionas, vienas žymiausių Lietuvos 
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lengvaatlečių Virgilijus Alekna. LSU svetainėje skelbiama informacija (http://www.lsu.lt/lsu-alumni/apie-mus) 

apie Alumni veiklas. Absolventai gali registruotis užpildydami anketą (http://www.lsu.lt/node/3034). LSU 

Alumni duomenų bazėje jau užsiregistravo per 100 absolventų. 

Metų pabaigoje buvo įsteigtas 

Lietuvos sporto ir sveikatinimo trečiojo 

amžiaus universitetas (LSS TAU), patvir-

tinti jo veiklos nuostatai (2013 m. spalio 

25 d. rektoriaus įsakymas Nr. ISAK 254/B), 

išrinkta taryba (2013 m. spalio 25 d. 

studijų prorektorės potvarkis Nr. SP78). 

LSS TAU sulaukė ypač didelio susidomė-

jimo – nuo 2014 m. sausio paskaitas 

lanko per 140 LSS TAU klausytojų. 

Paskaitas savanoriškai skaito Universi-

teto dėstytojai ir kviestiniai lektoriai, 

vedant pratybas talkina vyresniųjų kursų 

studentai (9, 10 pav.).  

2013 m. LSU Karjeros ir kompe-

tencijų plėtotės centras intensyviai koor-

dinavo veiklas, susijusias su dokumentų 

vertimu į anglų kalbą, ruošdamasis 

numatytiems studijų programų tarptau-

tiniams vertinimams. Iš viso išversta 

šešių (pirmosios ir antrosios pakopų) 

studijų programų savianalizės tekstai ir 

priedai (apie 1 300 000 spaudos ženklų). 

  

 8 pav. TAU lankytojų plaukimo pratybos 
 

  

 9 pav. Paskaitą skaito LSU rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas 

Projektai. 2012–2014 m. Karjeros ir kompetencijų plėtotės centras kartu su partneriais (VDU, ASU, 

KVK, ŠVK, MARKO, KU, KTU, VU TVM, VGTU, AKO) dalyvauja projekte „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų 

formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“ (FORMALIS, VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003). 

Pagrindinis projekto vykdytojas yra Vytauto Didžiojo universitetas. Iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto šio projekto veikloms įgyvendinti skirta 965 453 Lt parama (LSU – 47 254 Lt). Projekto tikslas – 

parengti ir įgyvendinti neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemą Lietuvos aukštosiose 

mokyklose. Vykdant projektą bus atnaujintos neformaliam mokymuisi pripažinti skirtos metodikos, parengta 

nauja mokymo medžiaga vertintojams-ekspertams ir konsultantams-ekspertams rengti. 

2013 m. LSU buvo parengta Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo tvarka, kuri 

studijas padarys lankstesnes, padidės galimybė studijas baigti per trumpesnį laiką, galimai sumažės studijų kaina. 

Karjeros ir kompetencijų plėtotės centras padeda organizuoti kitų LSU padalinių vykdomų projektų 

veiklas: „Judėk kartu su LSU“, „Studijos be kliūčių: studentų, turinčių specialiųjų poreikių, integracija į Lietuvos 

sporto universiteto bendruomenę“, „Fizinio aktyvumo srityje dirbančių asmenų perkvalifikavimas ir 

kvalifikacijos tobulinimas“. 

Išvados 

Skatinant studijų prestižą ir siekiant atsikratyti masinio aukštojo mokslo institucijos įvaizdžio, 2013 m. 

toliau buvo aktyviai plėtojama vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema, teikiamas grįžtamasis ryšys 

visuomenei, stiprinamas Universiteto, kaip sporto mokslo lyderio Lietuvoje, identitetas: 

1. Remiantis ESG reikalavimais, sukurtas vidinės studijų kokybės priežiūros mechanizmas, patvirtinta 

studijavimo pasiekimų vertinimo tvarka, modulių atestavimo tvarka, fakultetų studijų kokybės 

priežiūros komitetų nuostatai. Ši sistema įtvirtina į studentą orientuoto mokymo principus, 

grindžiamus Bloom taksonomija, studento autonomiškos mokymo(si) motyvacijos skatinimu, 

dėstytojo „išlaisvinimu“ moksliniam ir kūrybiniam darbui. Ypatingas dėmesys kreipiamas į 

mokymo metodų ir atsiskaitymo tvarkos taikymą siekiant numatytų kompetencijų, įtvirtinta 

šiuolaikiška egzamino samprata, skatinanti studentą aktyviai mokytis visą semestrą. 
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2. Stiprinant studijų prestižą, Senato sprendimu 2013 m. minimalus praeinamasis balas padidintas 

nuo 6 iki 8, numatoma jį didinti ir toliau. Skatinant studijų kokybę, 2014 m. bus atsisakyta 

ištęstinių studijų visose studijų programose.  

3. 2013 m. parengta Tarptautiškumo plėtros strategija, kuri 2014 m. bus įtraukta į Universiteto 

integruotos veiklos plėtros strategiją 2012–2017 m. Tarptautiškumo plėtros tikslas – gerinti 

studijų kokybę. Aktyviai dalyvauta tarptautinių organizacijų darbe, diskutuota su Europos sporto 

mokslo, švietimo ir įsidarbinimo tinklo lyderiais dėl Universiteto studijų kokybės ir autonomijos.  

4. Skatinant IT ir nuotolinių studijų plėtrą, toliau investuojama į mokymo(si) ir darbo aplinkos 

priemonių gerinimą, kur kas racionaliau naudojamos lėšos įsigyjant kompiuterinę techniką, daug 

sparčiau atliekami programavimo darbai, pradėtos vykdyti elektroninės apklausos, sukurta 

elektroninė paraiškų teikimo sistema.  

5. Gerinant studijų medžiagos prieinamumą studentams ir skatinant į studentą orientuotą mokymą, į 

Moodle duomenų bazę nuolat keliama studijų medžiaga studentams savarankiškai studijuoti, 

2014 m. pradedama vykdyti nuotoliniu būdu dėstomų modulių atestacija.  

6. Šešeriems metams akredituota antrosios pakopos studijų programa Sporto fiziologija. Penkeriems 

metams sėkmingai akredituota jungtinė tarptautinė pirmosios pakopos studijų programa 

European Bachelor Physical Activity and Lifestyle, pasirašyta studijų programą įgyvendinančių 

universitetų konsorciumo sutartis, studentai priimami nuo 2014 m.  

7. Sustiprinta Karjeros ir kompetencijų plėtotės centro veikla: įkurtas ir pradėjo veikti Trečiojo 

amžiaus universitetas, subūręs per 150 klausytojų; įkurtas Alumni klubas; pradėta vykdyti karjeros 

stebėsena, atliktos reprezentatyvios absolventų apklausos apie įsidarbinimą, 2014 m. apklausų 

duomenys bus viešinami Universiteto tinklalapyje. Studentai konsultuojami, jiems pradėta 

organizuoti seminarai karjeros ir įsidarbinimo klausimais.  

8. Universitetas aktyviai vykdė kalbų politiką – Universiteto organizuotuose kursuose anglų kalbos buvo 

mokomi ir studentai, ir dėstytojai. Dėstytojai buvo kviečiami į didaktikos, statistikos seminarus.  

9. Pradėta sisteminga studentų mokymo(si) patirties stebėsena, teikiamas grįžtamasis ryšys akade-

minei bendruomenei ir visuomenei. 2014 m. grįžtamojo ryšio teikimo tvarką numatoma formalizuoti.  

Iššūkiai ir tolesni darbai 

1. Užsibrėžti studijų prestižo kėlimo tikslai skatina sparčiai gerinti studijų ir mokslo kokybę, atnaujinti 

studijų infrastruktūrą, investuoti į mokymo ir mokymosi aplinką, užtikrinti į studentą orientuotų 

studijų plėtrą, susitelkti efektyviam darbui studijų ir mokslo srityse. 

2. Sparti studijų kokybės užtikrinimo kaita ir pokyčių mastai yra didelis iššūkis daugeliui padalinių. 

3. Būtina plėtoti aktyvesnę partnerystę su socialiniais dalininkais, nuolat atlikti darbdavių apklausas 

apie specialistų parengimo kokybę.  

4. Būtina sparčiai plėtoti skaitmeninį mokymąsi, didinti nuotoliniu būdu dėstomų modulių skaičių, 

didinti galimybes teikti MOOC kursus.  

5. Išgryninti Treniravimo sistemų studijų programos specializacijų koncepciją Europos trenerių 

rengimo kontekste. Reikia atsakyti į klausimą, ar specializacijos yra grįstos praktika ir skirtos 

profesiniam rengimui, ar grįstos mokslo ir praktikos sąveika ir skirtos 6 universitetinio rengimo 

lygmeniui. Išgryninus koncepciją, reikia suvienodinti dėstomų specializacijų kokybę žmogiškųjų 

išteklių, infrastruktūros ir studijų priemonių, mokslinio pagrindimo ir dėstymo metodologijos 

prasmėmis. Universitetas turi remtis nuostata, kad reikia dėstyti tik tas specializacijas, kurios 

atitinka 6 universitetinio rengimo lygmenį. Remiantis gauta informacija, optimizuoti sporto šakų 

skaičių, smulkias ir universitetinių studijų kokybės reikalavimų neatitinkančias sporto šakas 

sujungti į vieną sporto šakų grupę. Ieškoti ir kitų sprendimų.  

6. Užtikrinti, kad Universiteto dėstytojų darbo krūvio planai būtų sudaryti laiku (kasmet iki liepos 

1 d.) ir šalinti su tuo susijusius nesklandumus. 

7. Būtina stiprinti studijų ir mokslo vienovę. ISI Web of Science duomenų bazėse publikuojama per 

mažai mokslinių straipsnių, susijusių su kiekviena studijų programa. Kai kuriose studijų 

programose tokių straipsnių trūksta net pripažintuose šalies mokslo žurnaluose. 

8. Skatinti efektyvesnę Karjeros ir kompetencijų plėtotės centro veiklą konsultuojant studentus 

karjeros klausimais, organizuojant daugiau rinkoje patrauklių kursų, seminarų ir kt. 
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9. Peržiūrėti Individualių studijų programų sudarymo tvarką ir įtvirtinti lankstesnę studentų 

individualių studijų planų sudarymo sistemą, pagal kurią studentas ilgiau studijuotų, bet 

studijuodamas galėtų dar ir dirbti. 

10. Gerinti mokymo(si) sąlygas asmenims su specialiaisiais poreikiais. Parengti specialiųjų poreikių 

turinčių asmenų integravimo į studijas plėtotės planą. Kaupti statistinę informaciją apie tokius 

asmenis ir užtikrinti grįžtamojo ryšio apie studijų sąlygas gavimą.  
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Strateginės mokslinių tyrimų kryptys ir mokslo grupės 
 

2011 m gruodžio 8 d. Akademijos Senato posėdyje (protokolo Nr. 3) buvo patvirtintos penkios 

strateginės mokslinių tyrimų kryptys ir jų vadovai, kurie suformavo mokslininkų grupes. 2013 m. gruodžio 5 d. 

Senato posėdyje (protokolo Nr. 3) buvo patvirtintos atnaujintos mokslininkų grupės: 

1. Treniravimo mokslas, sporto fiziologija ir genetika. Vadovas e. prof. pareigas dr. Aivaras Ratkevičius. 
1. Sporto ir sveikatos molekulinė biologija ir genetika .Vadovas doc. dr. Tomas Venckūnas. 

2. Aerobinio metabolizmo greitosios adaptacijos fiziniams krūviams ypatumai, priklausomai nuo amžiaus, 

lyties, treniruotumo, nuovargio ir sveikatos būklės. Vadovas prof. dr. Arvydas Stasiulis. 

3. Treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinis funkcinės būklės vertinimas, griaučių raumenų funkcinės 

būsenos gerinimas. Vadovas prof. habil. dr. Jonas Poderys. 

4. Greitumo ir galingumo ugdymo technologijos. Vadovas prof. dr. Aleksas Stanislovaitis. 

2. Raumenys, judesių valdymas ir reabilitacija. Vadovas prof. habil. dr. Albertas Skurvydas. 
1. Raumenų nuovargis, pažaida, greitosios adaptacijos fenomenai ir reabilitacija. Vadovas e. prof. pareigas 

dr. Sigitas Kamandulis. 

2. Hipertermija, hipotermija ir motorinės bei kognityvinės sistemos darbingumas. Vadovas dr. Marius Brazaitis. 

3. Judesių valdymas ir neuroreabilitacija. Vadovas prof. habil. dr. Albertas Skurvydas. 

4. Kompleksinių sistemų teorijos taikymas biomedicininiuose tyrimuose. Vadovas prof. dr. Kazimieras 

Pukėnas. 

3. Neįgaliųjų įgalinimo fiziologiniai ir socialiniai aspektai. Vadovas doc. dr. Kęstutis Skučas. 
1. Neįgaliųjų biosocialinių funkcijų ypatumai ir psichopedagoginiai neįgaliųjų įgalinimo aspektai. Vadovė 

doc. dr. Vida Ostasevičienė. 

2. Taikomosios fizinės veiklos fiziologiniai ir psichosocialiniai aspektai. Vadovas doc. dr. Kęstutis Skučas. 

4. Sveikatos, fizinis ir socialinis ugdymas pokyčius patiriančioje visuomenėje. Vadovas doc. dr. Saulius Šukys. 
1. Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo tyrimai ir nutukimo prevencijos programų efektyvumo 

vertinimas. Vadovė dr. Miglė Bacevičienė. 

2. Sportuojančių, fiziškai aktyvių ir nesportuojančių paauglių psichinės sveikatos komponentų raiška ir 

vystymasis: kompleksinis tyrimas, ugdymo problemos ir jų sprendimas. Vadovė doc. dr. Aušra Griciūtė. 

3. Vertinimo sistemos kūno kultūros pamokose (buvusioje Sovietų Sąjungoje) ir suaugusių žmonių fizinio 

aktyvumo sąsajos. Vadovas doc. dr. Arūnas Emeljanovas. 

4. Kūno kultūros ir sporto specialistų kūrybingumo, profesinės kompetencijos bei vertybių raiška 

tarpdisciplininiame kontekste. Vadovė prof. dr. Audronė Dumčienė. 

5. Socialinis ugdymas ir psichologinis rengimas besikeičiančioje visuomenėje. Vadovas prof. dr. Romualdas 

Malinauskas. 

5. Laisvalaikio vadyba, ekonomika ir sociologija. Vadovė doc. dr. Biruta Švagždienė. 
1. Laisvalaikio industrijos organizacija ir verslo ekonomikos plėtra. Vadovas prof. dr. Edmundas Jasinskas. 

2. Laisvalaikio industrijos organizacijų klimato būklės ir žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimai. Vadovė 

doc. dr. Jolita Vveinhardt. 
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Siekiant užtikrinti socialinių ir humanitarinių mokslų tarptautinio lygio mokslinės produkcijos kūrimą, 

buvo sukurta ir 2013 m spalio 31 d. Senato posėdyje (protokolo Nr. 2) patvirtinta Socialinių ir humanitarinių 

mokslų plėtros strategija 2013–2017 m. 

 

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas 
 

Mokslininkai, siekdami gauti finansavimą tyrimams atlikti, bendradarbiauja su socialiniais partneriais, 

teikia projektus fondams. 2013 m Lietuvos sporto universiteto mokslininkai tęsė projekto vykdymą pagal 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Parama 

mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (bendra projekto vertė – 1 066 468 Lt).  

2013 m. Universiteto dėstytojai toliau vykdė tris Lietuvos mokslo tarybos remiamus projektus. LSU 

mokslininkai T. Venckūnas ir A. Ratkevičius iš Europos diabeto tyrimų fondo gavo finansavimą vykdyti tyrimus 

tema „Citrate synthase as a target in treating obesity and diabetas“ (projekto vertė – 99 210 eurų (114 034 Lt).  

Iš viso 2013 m. Universiteto dėstytojai tyrimams atlikti gavo 715 294 Lt finansavimą (19 lentelė). 

 

19 lentelė. Universiteto mokslininkų 2013 m. gautos lėšos 

Lėšas skyrusi institucija Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Lt 

Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemos savybes lemiančių 
genetinių veiksnių identifikavimas 

113 900 

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

51 000 Lietuvos mokslo taryba 

Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, jo kitimas 
bei lemiantys veiksniai 

83 400 

ES fondo lėšos 

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

266 617 

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

UAB „BALTEC CNC 
TECHNOLOGIES“ 

Elektrokardiogramos bei fizinio aktyvumo vertinimo metodikų, 
matematinių modelių, skaičiavimo algoritmų tiriamieji darbai 

24 200 

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

43 643 

Kauno m. savivaldybės sporto 
mokykla „Viltis“ 

Įvairaus meistriškumo sportininkų rengimo optimizavimo tyrimas 15 000 

VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“ Didelio meistriškumo krepšininkų rengimo optimizavimas 1 800 

VšĮ „BC JAZZ“ Nacionalinės lygos krepšininkų rengimo optimizavimas 1 700 

ES fondo lėšos 
Ortopedinio kelio įtvaro su inovacinėmis poveikio priemonėmis 
prototipo sukūrimas 

Sutartis pasirašyta 
2013-12-18  

Iš viso 715 294 

 

Trims Universiteto dėstytojams buvo skirta 16 106 Lt parama iš Lietuvos mokslo tarybos mokslinėms 

išvykoms (20 lentelė). 

 

20 lentelė. Universiteto mokslininkų 2013 m. gautos lėšos mokslinėms išvykoms  

Lėšas skyrusi institucija  Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Lt 

Parama išvykstantiems iš Lietuvos dalyvauti tarptautiniuose 
mokslo renginiuose (L. Jesevičiūtė-Ufartienė) 

4136 

Parama išvykstantiems iš Lietuvos dalyvauti tarptautiniuose 
mokslo renginiuose (B. Švagždienė) 

3925 Lietuvos mokslo taryba 

Parama išvykstantiems iš Lietuvos dalyvauti tarptautiniuose 
mokslo renginiuose (E. Jasinskas) 

3925 

Iš viso 16106 
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2013 m. Universiteto mokslininkų grupės Lietuvos mokslo tarybai pateikė 16 projektų (7 biomedicinos 

mokslų ir 9 socialinių mokslų krypties) finansavimui gauti (21 lentelė). 

 

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

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Vadovas 

        Biomedicinos mokslai 

1 Senėjimo sąsajos su motorinės ir kognityvinės sistemos vargstamumu ir atsparumu karščio stresui A. Skurvydas 

2 Asmenų su nugaros smegenų pažeidimu funkcinės būklės vertinimo algoritmo sukūrimas J. Poderys 

3 Pusiausvyros, eisenos ir regos funkcijos įverčių sąsajos sergant išsėtine skleroze D. Imbrasienė 

4 Aerobinės veiklos įtaka vyresnių žmonių, turinčių hiperlipidemiją, fizinei būklei, gyvenimo kokybei V. Česnaitienė 

5 SiRNR sąlygotas miostatino transkripcinis geno slopinimas pelių raumenyse in vivo M. Tamošiūnas 

6 Kelio sąnario osteoartrito ankstyvosios diagnostikos lytiniai ypatumai remiantis biomechaniniais 
rodikliais 

D. Satkunskienė 

7 Didelio meistriškumo krepšininkų rengimo efektyvumą sąlygojantys veiksniai A. Stanislovaitis 

        Socialiniai mokslai 

1 Jaunimo mokyklų mokinių socialinės adaptacijos ir elgesio raiška vertybių internalizavimo kontekste S. Šukys 

2 Vartotojo rizikos suvokimo įtaka atvykstamojo turizmo konkurencingumui E. Jasinskas 

3 Mobingo / patyčių kaip psichosocialinio stresoriaus prevencija įgyvendinant ISA J. Vveinhardt 

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

5 Meninėse sporto šakose taikomų rengimo metodikų įgalinimas socialiniams gebėjimams ugdyti Š. Šniras 

6 Paauglių patiriamų ir inicijuojamų patyčių sąsajos su tėvų auklėjimo stiliumi ir fiziniu aktyvumu I. Tilindienė 

7 Inovacinės įžvalgos sporto organizacijose I. Valantinė 

8 Lyderystės nevyriausybinėse organizacijose vaidmuo vystant aktyvią pagyvenusių asmenų 
rekreaciją 

L. Jesevičiūtė-
Ufartienė 

9 Tamsiojo turizmo kaip alternatyvios turizmo rūšies suvokimas ir jo vystymo galimybės Lietuvoje R. Navickienė 

 

Lietuvos mokslo tarybai taip pat buvo pateikta lituanistikos plėtros projekto „Etniniai sportiniai 

žaidimai tautinių tradicijų stiprinimui ir nacionalinės kultūros plėtojimui“ paraiška (vadovė B. Švagždienė). 

Lituanistikos plėtra yra viena iš prioritetinių valstybės veiklos sričių. Mokslo ir studijų įstatyme lituanistikos 

prioritetas yra laikomas vienu iš mokslą ir studijas grindžiančių principų. 

2013 m. iš Lietuvos mokslo tarybos gauta 8 240 Lt parama užsienio mokslininkų vizitams į LSU skaityti 

paskaitų ir vesti seminarų (22 lentelė). Taip pat iš Lietuvos mokslo tarybos gauta parama šešių užsienio 

mokslininkų vizitams į LSU atlikti mokslinius tyrimus (23 lentelė). 

 

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

Eil. 
Nr. 

Mokslininkas (institucija, šalis) Tematika 
Gautas 

finansavimas, Lt 

1 Vello Hein (Tartu universitetas, Estija) Motyvuojanti aplinka kūno kultūroje 4120 

2 Maria Kavussanu (Birmingemo universitetas, Didžioji 
Britanija) 

Moralė sporte 4120 

Iš viso 8240 

 

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

Eil. 
Nr. 

Mokslininkas (šalis) 
Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų 
pavadinimas 

Gautas 
finansavimas, Lt 

1 O. Seynnes (Norvegija) 
Parama užsienio mokslininkų vizitams į Lietuvą atlikti 
mokslinius tyrimus (S. Kamandulis) 

7120 

2 C. N. Moran (Didžioji Britanija) 
Parama užsienio mokslininkų vizitams į Lietuvą atlikti 
mokslinius tyrimus (T. Venckūnas) 

8880 

3 H. Westerblad (Švedija) 
Parama užsienio mokslininkų vizitams į Lietuvą atlikti 
mokslinius tyrimus (S. Kamandulis) 

7196 

4 L. E. Thornell (Švedija) 
Parama užsienio mokslininkų vizitams į Lietuvą atlikti 
mokslinius tyrimus (M. Brazaitis) 

7200 

5 B. Gutnik (Naujoji Zelandija) 
Parama užsienio mokslininkų vizitams į Lietuvą atlikti 
mokslinius tyrimus (A. K. Zuoza) 

7410 

6 M. Tonkonogi (Švedija) 
Parama užsienio mokslininkų vizitams į Lietuvą atlikti 
mokslinius tyrimus () (T. Venckūnas) 

7200 

Iš viso 45006 
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Publikacijos 
 

2013 m. padidėjo Universiteto mokslininkų parengtų publikacijų skaičius – parengta 32 ISI Web of 

Science publikacijos. Padaugėjo straipsnių LMT patvirtintose duomenų bazėse, tačiau recenzuojamuose 

periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose straipsnių sumažėjo (24 lentelė). 

 

24 lentelė. Universiteto mokslininkų publikacijos 2009–2013 m. 

 Straipsniai 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Mokslo leidiniuose 

ISI Web of Science  11 31 24 21 32 

ISI Master Journal List  8 7 2 5 6 

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

100 101 83 72 80 

Kitose duomenų bazėse 0 – – – – 

Kituose recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, 
vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose 

44 64 85 91 79 

Mokslo, meno, kultūros leidiniuose  7 – – – – 

Iš viso 170 203 194 189 197 

Konferencijų medžiagoje 

ISI Proceedings  3 0 1 0 0 

LMT patvirtintose duomenų bazėse  0 – – – – 

Recenzuojamoje užsienio tarptautinių konferencijų  35 16 14 19 8 

Recenzuojamoje Lietuvos tarptautinių konferencijų  3 63 22 21 4 

Recenzuojamoje Lietuvos konferencijų  3 0 17 19 4 

Nerecenzuojamoje užsienio tarptautinių konferencijų  0 0 0 4 1 

Nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijų  15 0 0 5 – 

Iš viso 59 79 54 68 21 

* – įskaitant straipsnius konferencijų medžiagoje. 

 

2013 m. nebuvo išleista nė viena mokslinė monografija ir nė vienas aukštosios mokyklos vadovėlis. 

2013 m Universitete apginta 11 disertacijų (6 – biologijos krypties, 5 – edukologijos krypties). 

2013 m. Universitetas surengė tris mokslines konferencijas, iš jų vieną tarptautinę mokslinę-praktinę 

konferenciją „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“ (25 lentelė). 

 

25 lentelė. Mokslinės ir metodinės veiklos rodikliai 2009–2013 m. 

Rodiklis 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Išleista monografijų 1 2 1 0 0 

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

a) tarptautiniuose žurnaluose 22(11) ** 38(15) ** 26(8)** 26(5)** 38 (10)** 

b) užsienio leidiniuose 16 22 22 23 42 

c) Lietuvos leidiniuose 128 158 151 137 150 

Išleista vadovėlių (studijų knygų) (10) *** 1 (10) *** (6)*** (9)*** (2)*** 

Išleista mokymo ir metodikos priemonių 9 4 4 1 0 

Surengta konferencijų:      
a) iš viso 2 2 4 4 3 
b) tarptautinių 0 0 – 2 1 

Apginta disertacijų 6 6 6 6 11 

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

2013 m. Universiteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai aktyviai dalyvavo Lietuvoje ir užsienyje 

surengtose tarptautinėse bei kitose Lietuvoje vykusiose mokslinėse konferencijose. Aktyviausiai dalyvauta 

tarptautinėse konferencijose, vykusiose užsienyje (10 pav.). Per 2009–2013 m. LSU mokslininkai surengė tris 

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. 2012 m. tarptautinei mokslinei 

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

Tendencies and Challenges“) surengti iš Lietuvos mokslo tarybos taip pat buvo gauta finansinė parama. 
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10 pav. Universiteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų konferencijose skaitytų pranešimų skaičius 2009–2013 m. 

 

2013 m. Universitetas organizavo arba bendrai surengė tris mokslines konferencijas: 

• Studentų mokslinės draugijos konferenciją „Visų mokslų raktas yra klaustukas“; 

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

• mokslinę konferenciją „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys 

veiksniai“. 

Siekiant tobulinti dėstytojų mokslinę kultūrą, 2013 m. Universiteto dėstytojams ir mokslininkams buvo 

surengta 19 mokslinių seminarų (26 lentelė). Juose pranešimus skaitė ir lektoriai iš užsienio: prof. dr. 

H. Westerblad (Karolinska institutas, Švedija), dr. L. Thornell (Umea universitetas, Švedija), dr. Vello Hein (Tartu 

universitetas, Estija) ir kt. 
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26 lentelė. 2013 m. surengtų mokslinių seminarų temos 

Eil. 
Nr. 

Data Seminaro pavadinimas Pranešėjas 

1 2013-04-03 Atsparumo nutukimui mechanizmai Dr. A. Ratkevičius 

2 2013-05-29 Sporto mokslo ateities tendencijos Prof. dr. Bengt Saltin 

3 2013-06-14 
Klinikinė neurodinamika užpildo trūkstamą grandį šiuolaikinėje 
manualinėje medicinoje 

Aleks Sapir 

4 2013-06-20 
An Owerview of Concepts Related to Evidence-Based Practice in 

Physiotherapy 
Prof. dr. Guy Simoneau 

5 2013-09-11 
Tarpdisciplininio tyrimo apie asmenybės bruožų ir fizinio pajėgumo 
sąsajas publikavimo galimybių ypatumai 

Prof. dr. R. Malinauskas 

6 2013-09-18 Sportininkų greitumo ir galingumo ugdymas Prof. dr. A. Stanislovaitis 

7 2013-09-25 Kaip parengti mokslinę publikaciją: senos naujai suprastos tiesos Prof. habil. dr. A. Skurvydas 

8 2013-10-02 
Raumenų mitochondrijų funkcinių ypatybių svarba medžiagų 
apykaitai ir sveikatai 

Dr. A. Ratkevičius 

9 2013-10-09 Tarpdisciplininių tyrimų realijos Prof. dr. S. Šukys 

10 2013-10-16 Sportas. Kas sąlygoja vartotojų elgseną? D. Komskienė 

11 2013-10-23 Darnaus vystymosi aspektai Lietuvoje Dr. D. Štreimikienė (VU) 

12 2013-10-28 Muscle fatigue and adapations-maladaptations in relation to exercise 
Prof. dr.H. Westerblad 
(Karolinska institutas, Švedija) 

13 2013-11-06 
Ėjimo ir bėgimo dinamikos kompleksiškumas – informatyvus 
žmogaus judėjimo sistemos rodiklis 

Prof. dr. K. Pukėnas 

14 2013-11-13 Mokymosi neuromokslo naujovės Prof. habil. dr. A. Skurvydas 

15 2013-11-20 
Labano šokio metodo taikymas pacientams reabilitacijos po galvos 
smegenų traumos metu 

Dr. Jenny Elliot 
(Jungtinė Karalystė) 

16 2013-11-27 
Kultūra ir švietimas kaip didžiausios vertybės, turinčios tapti 
Lietuvos prioritetu 

Ramūnas Karbauskis 

17 2013-12-04 
How teachers' behavior is related with student's motivation and 

different outcomes in PE 

Dr. Vello Hein 
(Tartu universitetas, Estija) 

18 2013-12-11 Organizmo kompleksiškumo samprata ir vertinimo problema Prof. habil. dr. J. Poderys 

19 2013-12-18 Mokymosi neuromokslo naujovės (2 dalis) Prof. habil. dr. A. Skurvydas 

 

Trečiosios pakopos studijos 
 

2009–2013 m. į LSU biologijos mokslo ir edukologijos mokslo krypčių doktorantūras buvo priimta 49 

asmenys: 28 – į biologijos, 21 – į edukologijos (27 lentelė). 2011 m. buvo patvirtinta LKKA (LSU) Edukologijos 

mokslo krypties doktorantūros teisė kartu su Lietuvos edukologijos, Kauno technologijos ir Šiaulių universitetais 

bei Biologijos mokslo krypties doktorantūros teisė kartu su Tartu (Estija) universitetu. 2013 m. į edukologijos 

mokslo krypties doktorantūrą įstojo 3, į biologijos – 7 asmenys. 2013 m į biologijos mokslo krypties 

doktorantūros studijas buvo priimtas doktorantas, kurio studijas finansuoja Lietuvos krepšinio federacija. 

2009–2013 m. biologijos mokslo ir edukologijos mokslo krypčių doktorantūras baigė 36 asmenys, iš jų 

29 apgynė disertacijas. 2013 m. biologijos mokslo ir edukologijos mokslo krypčių doktorantūras baigė po du 

asmenis (28 lentelė). 

 

27 lentelė. Priėmimas į III pakopos studijas 2009–2013 m. 

Priimta 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. Iš viso 

Į biologijos krypties doktorantūrą 5 5 6 5 7 28 

Į edukologijos krypties doktorantūrą 3 6 4 5 3 21 

Iš viso į biologijos ir edukologijos krypčių doktorantūras 8 11 10 10 10 49 

 

28 lentelė. Trečiosios pakopos studijų rezultatyvumas 2009–2013 m. 

  2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. Iš viso 

Baigė 6 6 3 6 2 21 Biologijos krypties doktorantūra 

Apgynė 6 5 5 3 6 23 

Baigė 2 0 2 5 2 9 Edukologijos krypties doktorantūra 

Apgynė 2 0 1 3 5 11 

Baigė 8 6 5 11 4 30 Bendras biologijos ir edukologijos krypčių 
rezultatyvumas Apgynė 8 5 6 6 11 36 
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Dalyvaudamas įvairiose Europos mobilumo ir bendradarbiavimo programų veiklose Universitetas 

siekia plėtoti darnų ir ilgalaikį bendradarbiavimą su strateginiais užsienio partneriais – aukštosiomis 

mokyklomis, įmonėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Tarptautiškumo plėtojimas ir įsiliejimas į Europos 

aukštojo mokslo erdvę lemia studijų ir mokslo kokybę, inovacijų diegimą, rengiamų specialistų 

konkurencingumą Europos darbo rinkoje ir akademinės bendruomenės kūrybiškumą, todėl tarptautinis 

bendradarbiavimas ir dalyvavimas įvairiuose tarptautiniuose studijų ir mokslo projektuose yra vienas iš 

pagrindinių Universiteto prioritetų. 

 

Dvišalio bendradarbiavimo sutartys 
 

Erasmus studentų ir akademinio personalo mobilumo veikla vykdoma pagal dvišalio bendradarbiavimo 

sutartis su Europos šalių aukštosiomis mokyklomis. Universitetas yra pasirašęs dvišalio bendradarbiavimo 

sutartis su 63 universitetais ir aukštosiomis mokyklomis iš 25 Europos šalių (11 pav.). 2013 m. naujais 

Universiteto partneriais tapo trys aukštosios mokyklos: 

• Maltos universitetas, Malta; 

• Oslo ir Akershus taikomųjų mokslų universitetas, Norvegija; 

• Seinajokio taikomųjų mokslų universitetas, Suomija. 
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11 pav. Erasmus universitetų partnerių kaita 1999–2013 m. 

 

Per pastaruosius keletą metų smarkiai išsiplėtęs Universiteto partnerių tinklas suteikia plačias 

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

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

Erasmus universitetų partnerių gausa byloja apie didėjantį LSU prestižą, dėstytojų ir mokslininkų, kaip 

lygiaverčių partnerių Europos aukštojo mokslo erdvėje, įdirbio ir kompetencijos pripažinimą. 
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ES universitetai partneriai pagal MVG / Erasmus programą 2013–2014 m. m.: 

Abant Izzet Baysal universitetas 
(Bolu, Turkija) 

Masaryko universitetas  

(Brno, Čekija) 

Agderio universitetas  
(Kristiansandas, Norvegija) 

Molizės universitetas  
(Kampobasas, Italija) 

Artevelde universitetinė kolegija-Gento universitetas  
(Gentas, Belgija) 

Olandijos taikomųjų mokslų universitetas 
(Harlemas, Nyderlandų Karalystė) 

Atėnų universitetas  
(Atėnai, Graikija) 

Opolės technologijos universitetas  
(Opolė, Lenkija) 

Bairoito universitetas 
(Bairoitas, Vokietija) 

Oradia universitetas 
(Oradia, Rumunija) 

Baltijos tarptautinė akademija  
(Ryga, Latvija) 

Oslo ir Akershus taikomųjų mokslų universitetas 
(Oslas, Norvegija) 

Barselonos universitetas  
(Barselona, Ispanija) 

Oulu taikomųjų mokslų universitetas 
(Oulu, Suomija) 

Bratislavos Komenskio universitetas 
(Bratislava, Slovakija) 

Paderborno universitetas 
(Paderbornas, Vokietija) 

Dokuz Eylül universitetas 
(Izmiras, Turkija) 

Palackio universitetas  
(Olomoucas, Čekija) 

Egėjo universitetas 
(Izmiras, Turkija) 

Pietų Danijos universitetas  
(Odensė, Danija) 

Erlangeno-Niurnbergo Frydricho Aleksandro universitetas 
(Erlangenas, Vokietija) 

Poznanės E. Piaseckio kūno kultūros akademija  
(Poznanė, Lenkija) 

Eseno universitetas 
(Esenas, Vokietija) 

Prahos Karolio universitetas  
(Praha, Čekija) 

Fernando Pessoa universitetas  
(Portas, Portugalija) 

Rėzeknės aukštoji mokykla  
(Rėzeknė, Latvija) 

Gdansko J. Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademija  
(Gdanskas, Lenkija) 

Rygos Stradins universitetas  
(Ryga, Latvija) 

Graco universitetas  
(Gracas, Austrija) 

Rovaniemio taikomųjų mokslų universitetas 
(Rovaniemis, Suomija) 

Granados universitetas  
(Granada, Ispanija) 

Santareno politechnikos institutas  
(Rio de Moras, Portugalija) 

Getingeno Georgo Augusto universitetas 
(Getingenas, Vokietija) 

Sealand universitetinė kolegija  
(Nestvedas, Danija) 

Groningeno Hanze universitetas  
(Groningenas, Nyderlandų Karalystė) 

Seinajokio taikomųjų mokslų universitetas 
(Seinajokis, Suomija) 

HAAGA-HELIA taikomųjų mokslų universitetas 
(Vierumakis, Suomija) 

Stokholmo universitetas 
(Stokholmas, Švedija) 

Juveskiulės universitetas 
(Juveskiulė, Suomija) 

Tartu universitetas  
(Tartu, Estija) 

Kasino ir Pietų Lacijaus universitetas  
(Kasinas, Italija) 

Telemarko universitetinė kolegija  
(Pošgriūnas, Norvegija) 

Laisvoji universitetinė kolegija „Ilya Prigogine“  
(Briuselis, Belgija) 

Tras-os-Montes e Alto Douro universitetas  
(Vila Realis, Portugalija) 

Laplandijos universitetas 
(Rovaniemis, Suomija) 

Valensijos universitetas  
(Valensija, Ispanija) 

Latvijos sporto pedagogikos akademija  
(Ryga, Latvija) 

Varšuvos J. Pilsudskio kūno kultūros akademija 
(Varšuva, Lenkija) 

Leirijos politechnikos institutas  
(Leirija, Portugalija) 

Vassil Levski nacionalinė sporto akademija  

(Sofija, Bulgarija) 

Leuveno universitetas  
(Leuvenas, Belgija) 

VIA universitetinė kolegija 
(Aarhus, Danija) 

Lisabonos technikos universitetas  
(Lisabona, Portugalija) 

Vokietijos sporto universitetas 
(Kelnas, Vokietija) 

Malmės universitetas 
(Malmė, Švedija) 

Vroclavo kūno kultūros akademija  
(Vroclavas, Lenkija) 

Maltos universitetas 
(Malta) 

Vusterio universitetas  
(Vusteris, Jungtinė Karalystė) 

Mančesterio Metropoliteno universitetas  
(Mančesteris, Jungtinė Karalystė) 

Zagrebo universitetas  
(Zagrebas, Kroatija) 

Mariboro universitetas 
(Mariboras, Slovėnija) 

Zalcburgo universitetas  
(Zalcburgas, Austrija) 
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Studentų ir personalo mainai 
 

Studentų mobilumas. 2012–2013 m. m. dalinių studijų ir praktikos išvyko 48 studentai (44 pirmosios 

pakopos studentai, 2 magistrantai ir 2 doktorantai), jų bendra studijų ir praktikos užsienyje trukmė buvo 

199 mėn. Palyginti su praėjusiais mokslo metais, bendras išvykstančių studentų skaičius pakito nedaug (2011–

2012 m. m. išvyko 49 studentai) (12 pav.). 
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12 pav. Atvykstančių ir išvykstančių studentų skaičiaus kaita 2000–2013 m. 

 

Universiteto studentai dalinių studijų užsienyje pasirinko 21 Europos aukštojo mokslo instituciją. Pagal 

geografinį pasiskirstymą daugiausia studentų studijavo Pietvakarių Europos šalių universitetuose (11) ir Pietų 

Europos šalių universitetuose (8), o mažiausiai patrauklūs studentams atrodo Vokietijos ir kitų Baltijos šalių 

universitetai. Pagrindinė priežastis, trukdanti rinktis dalines studijas Vokietijos universitetuose, yra vokiečių 

kalbos žinių stoka. Nepakankamai vertinama Latvijos, Estijos ir Lenkijos universitetų studijų programų kokybė 

bei patrauklumas. 

Tarptautinių ryšių skyrius, 2012 m. lapkričio mėnesį atlikęs studentų apklausą dėl sumažėjusios jų 

motyvacijos ir aktyvumo dalyvauti mobilumo veiklose, 2013 m. skyrė didesnį dėmesį mobilumo programų ir 

mobilumo naudos viešinimui. Studentai ir akademinio personalo darbuotojai buvo skatinami dalyvauti Erasmus 

programoje per tradicinius informacinius renginius „Erasmus dienos“, vykusius 2013 m. kovo 6–7 d. Šių renginių 

metu supažindinama su dalyvavimo Erasmus programoje sąlygomis ir galimybėmis, savo įspūdžiais ir patarimais 

dalijasi studentai, jau dalyvavę programoje. Buvo surengta fotografijų paroda-konkursas „Studijuok su 

Erasmus“. Nuotraukose įamžintos įsimintiniausios studentų dalyvavimo Erasmus programoje akimirkos. 

Informaciją apie Erasmus programą Universiteto studentai gali rasti Tarptautinių ryšių skyriaus tinklalapyje, 

skelbimų lentose, socialiniame tinklalapyje „Facebook“ ar gauti per individualias konsultacijas, kurias teikia 

Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai ir tarptautiniai studijų programų koordinatoriai. Erasmus programai 

viešinti Tarptautinių ryšių skyrius kartu su Rinkodaros skyriumi sukūrė mobilius stendus, elektroninius plakatus 

ir atvirukus, skatinančius studentus pasinaudoti akademinių mainų galimybe. 

Taip pat Erasmus programos teikiamos galimybės studentams buvo pristatomos visiems pirmosios 

pakopos pirmo kurso studentams studijų modulio „Įvadas į universitetines studijas“ metu. 

2012–2013 m. m. Erasmus programoje aktyviausiai dalyvavo Kineziterapijos pirmosios pakopos studijų 

programų studentai (16), o mažiausiai aktyvūs buvo Socialinės pedagogikos ir Taikomosios fizinės veiklos 

studijų programos studentai (13 pav.). Magistratūros ir doktorantūros studentai mobilumo programų 

galimybėmis naudojasi kur kas rečiau, nei bakalauro studijų programų studentai. Tarptautinių ryšių skyrius 

bendradarbiauja su Doktorantūros ir mokslo skyriumi, siekdamas didinti doktorantūros programų studentų 

judumą. 
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13 pav. Išvykstančių pirmosios ir antrosios pakopų studentų skirstinys pagal studijų programas 2008–2013 m. 

TSV – Turizmo ir sporto vadyba, KIN – Kineziterapija, TRS – Treniravimo sistemos, KKU – Kūno kultūra (ir šokis), VSFA – 

Visuomenės sveikata ir fizinis aktyvumas, SRT – Sportinė rekreacija ir turizmas, TFV – Taikomoji fizinė veikla, SOP – Socialinė 

pedagogika. 

 

Vertinant studentų mobilumo dvikryptiškumą, atvykstančių Erasmus studentų skaičius išlieka perpus 

mažesnis negu išvykstančių studentų. Pagal Erasmus programą 2012–2013 m. m. dalinių studijų atvyko 

23 užsienio studentai iš 7 Europos šalių (21 pirmosios pakopos studentas ir 2 magistrantai). 2012–2013 m. m. 

daugiausia dalines studijas LSU rinkosi Turkijos (8) ir Ispanijos (5) studentai. Per visą dalyvavimo Erasmus 

programoje laikotarpį Universitete studijavo 161 studentas. Daugiausia studentų dalinių studijų atvyko iš 

Turkijos, Ispanijos ir Portugalijos (14 pav.). 

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

Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai šiems studentams organizuoja įvairius informacinius, pažintinius ir 

kultūrinius renginius. Be to, bendradarbiaujant su Studentų atstovybe, įsteigtas Erasmus studentų mentorių 

tinklas, kurio nariai pasitinka atvykusius studentus, padeda jiems apsigyventi, juos globoja, teikia įvairią 

informaciją ir praktinę pagalbą bei rūpinasi atvykusiųjų socialine integracija. Kai kurie užsienio studentams skirti 

renginiai jau tapo tradiciniais ir organizuojami kiekvieną semestrą. 
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14 pav. Atvykstančių studentų geografinis skirstinys 2002–2013 m. m. 
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Vienas iš tradicinių renginių – Tarptautinė įvadinė-orientacinė savaitė. Pirmąją semestro savaitę 

užsienio studentams organizuojamas renginių ciklas. Renginių metu studentai supažindinami su Lietuvos 

kultūros paveldu, Kauno istorija, Universiteto veikla, akademinėmis ir sporto bazėmis, aptariami kiti praktiniai 

klausimai. Taip pat dėstomas lietuvių kalbos kursas pradedantiesiems. Kitas renginys – Nacionalinių patiekalų 

vakaronė – skirtas pažinti skirtingas studentų atstovaujamas kultūras ir papročius ir suteikti galimybę užsienio 

studentams pademonstruoti savo lietuvių kalbos įgūdžius, įgytus per lietuvių kalbos kursą. 

Personalo mobilumas. 2012–2013 m. m. Universiteto dėstytojai vyko skaityti paskaitų į 19 Europos 

aukštojo mokslo institucijų. Dėl sumažėjusio personalo mobilumo veiklos finansavimo, palyginti su 2011–

2012 m. m., išvykusių dėstytojų skaičius kiek sumažėjo: 2011–2012 m. m. dėstyti buvo išvykęs 31 dėstytojas, 

2012–2013 m. m. – 29 dėstytojai (15 pav.), iš jų 4 Erasmus programoje dalyvavo pirmą kartą. 2012–2013 m. m. 

Universitete skaitė paskaitas arba vedė praktines pratybas 20 užsienio dėstytojų. Tokie vizitai suteikia galimybę 

mūsų studentams perimti kitose šalyse sukauptas žinias ir patirtį, nes užsienio dėstytojų paskaitos yra 

integruojamos į studijų programas. 
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15 pav. Atvykstančių ir išvykstančių dėstytojų skaičiaus kaita 2000–2013 m. 

 

Erasmus programa suteikia galimybę ne tik dėstytojams dalytis savo patirtimi, bet ir Universiteto 

administracijos darbuotojams semtis patirties ir plėtoti savo kompetenciją užsienio aukštosiose mokyklose ir 

organizacijose. Personalo mokymosi mobilumo veikloje 2012–2013 m. m. dalyvavo penki administracijos 

darbuotojai, iš jų keturi darbuotojai programoje dalyvavo pirmą kartą. Universiteto administracijos darbuotojai 

kėlė kvalifikaciją Italijos, Lenkijos, Portugalijos ir Suomijos universitetuose pagal iš anksto suderintą programą, o 

į LSU kelti kvalifikacijos buvo atvykę du personalo darbuotojai iš Latvijos ir Kroatijos, vienas iš jų stažavosi 

Sporto ir laisvalaikio centre, o kitas – Tarptautinių ryšių skyriuje. 

2013 m. lapkričio 19 d. Kokybės kon-

kurse, kurį organizavo Švietimo mainų paramos 

fondas, LSU buvo įteikta „Kokybės statulėle“. 

Iškilmingame renginyje apdovanoti sėkmin-

giausiai ir ypač kokybiškai per 2007–2013 m. 

laikotarpį įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą 

(Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, 

Grundvig, Nordplus) projektai bei iniciatyvos. 

LSU įteikta garbinga nominacija už sėkmin-

giausiai įgyvendintą personalo mobilumo veiklą 

(pavyzdžiui, 2012–2013 m. išvykusių pagal 

Erasmus programą LSU personalo darbuotojų 

buvo 9,42 proc., ir šis rodiklis buvo aukščiau-

sias tarp visų Lietuvos universitetų). 

 

16 pav. LSU atstovai Kokybės konkurso apdovanojimų ceremonijoje 

Vilniuje 
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Dalyvavimas Erasmus projektinėje veikloje 
 

Dalyvavimas Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą / Erasmus programoje 

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

remianti programa, kuri padeda Universitetui nuolat plėsti bendradarbiavimą su Europos aukštojo mokslo 

institucijomis ir organizacijomis. 2013 m. Universitetas dalyvavo beveik visose Erasmus programos veiklos 

srityse: studentų dalinių studijų ir praktikos mobilumo, akademinio personalo dėstymo mobilumo, personalo 

mokymosi mobilumo, intensyvių programų ir jungtinių studijų programų rengimo projektuose. 

LSU jau daug metų aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kurią finansuoja Erasmus programa, o per 

pastaruosius tris mokslo metus net koordinavo vieną sėkmingai įgyvendintą projektą (17 pav.). 
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17 pav. Dalyvavimas Erasmus projektuose (intensyviose programose, bendrose studijų programose / moduliuose, 

teminiuose tinkluose) 2000–2013 m. 

 

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

bendradarbiaujančių universitetų studentai ir dėstytojai. Šių programų metu studentams ir dėstytojams 

sudaromos sąlygos kartu dirbti tarptautinėse grupėse taikant naujausius mokymosi ir mokymo metodus. 

Be to, suteikiama galimybė naujai pažvelgti į studijuojamą discipliną, pasidalyti patirtimi, išmėginti 

dėstymo metodus tarptautinėje auditorijoje.  

Universitetas trejus metus iš eilės (2010–2013 m.) koordinavo Erasmus intensyvią programą „Europos 

identiteto raiška per sporto savanorystę“ (European Identity through Volunteering in Sport – EIVoS), jo 

partneriai yra Juveskiulės universitetas (Suomija), Leuveno universitetas (Belgija), Kasino ir Pietų Lacijaus 

universitetas (Italija). Projekto tikslas – skatinti mobilumą ir dalytis žiniomis, informacija bei tyrimais sporto 

paslaugų srityje, stiprinant Europos identitetą ir aktyvų pilietiškumą per sporto savanorystę. Projekto 

įgyvendinimą koordinavo Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros docentė V. Čingienė. Per trejų 

metų laikotarpį šioje intensyvioje programoje žinių ir patirties sėmėsi 98 studentai, o paskaitas skaitė ir 

seminarus vedė keturi LSU ir 10 užsienio dėstytojų iš universitetų partnerių bei šeši Lietuvos ir užsienio 

kviestiniai lektoriai. EIVoS projektas kartu su kitais dviem Lietuvos aukštųjų mokyklų koordinuojamais Erasmus 

intensyvių programų projektais buvo pasiūlytas Europos Komisijos „Sėkmės istorijos“ nominacijai už 2007–

2013 m. laikotarpį. 

Partnerio statusu Universitetas dalyvavo trijuose Erasmus IP projektuose: pirmosios pakopos 

studentams – „Kūno kultūra ir darni visuomenė“ (Physical Education and a Sustainable Society) (koordinatorius – 

Malmės universitetas, Švedija), „Nauji mokymo ir fizinio aktyvumo metodai sveikesnei visuomenei“ (New 

Approaches in Education and Physical Activity for a Healthier Society) (koordinatorius – Bolonijos universitetas, 

Italija); antrosios pakopos studentams – „Geroji patirtis vaikų fizinio aktyvumo ir sveikatos srityje“ (Best 

Practice in Childhood Physical Activity and Health) (koordinatorius – Pietų Danijos universitetas, Danija). 

Intensyvių programų išskirtinę vertę sudaro ne tik tai, kad į jas susirenka geriausi įvairių šalių universitetų 

studentai ir dėstytojai, turintys tam tikros srities ekspertų patirtį, bet ir tai, kad suteikia akademinio mobilumo 

galimybę tiems studentams, kurie neturi sąlygų išvykti dalinių studijų į užsienį ilgesniam laikotarpiui (29 lentelė). 
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29 lentelė. Dalyvavimas intensyvių studijų programų projektuose 

Projekto pavadinimas Data Koordinatorius 
LSU dėstytojų 

skaičius 
LSU studentų 

skaičius 

Europos identiteto raiška per sporto 
savanorystę 

2013 04 15–26 LSU 3 10 

Kūno kultūra ir darni visuomenė 2012 10 14–26 Malmės universitetas 1 2 

Geroji patirtis vaikų fizinio aktyvumo ir 
sveikatos srityje 

2013 05 13–31 
Pietų Danijos 
universitetas 

1 2 

Nauji mokymo ir fizinio aktyvumo metodai 
sveikesnei visuomenei 

2013 06 03–13 Bolonijos universitetas 1 4 

Iš viso 6 18 
 

Jungtinių studijų programų kūrimas. 2013 m. Universitetas kartu su kitomis aštuoniomis aukštosiomis 

mokyklomis sėkmingai įgyvendino Europos Komisijos Erasmus programos daugiašalį centralizuotos veiklos 

projektą „Europos fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos konsultavimo bakalauras“ (European Bachelor in 

Physical Activity and Lifestyle Councelling) (2010–2013 m.). Projekto, kurį koordinavo Groningeno Hanze 

universitetas (Olandija), tikslas – pasitelkiant Groningeno Hanze universiteto ir kitų šalių aukštųjų mokyklų 

gerąją patirtį sukurti jungtinę bakalauro studijų programą. Projekto partneriai: Olandijos taikomųjų mokslų 

universitetas Harleme (Olandija), Santareno politechnikos instituto Rio de Moro aukštoji sporto mokykla 

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

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

projekto įgyvendinimo metais LSU studentai ir dėstytojai buvo integruoti į pilotinius studijų modulius partnerių 

institucijose. 2013 m. spalio 22 d. SKVC patvirtino naują studijų programą „Europos fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos bakalauras“, kuri bus pradėta vykdyti 2014 m. rudens semestrą. 

Trečius metus iš eilės Tarptautinių ryšių skyrius laimi projektą „Erasmus Lietuvos mokykloms“, kuris 

yra sėkmingo Universitetų bendradarbiavimo su vidurinėmis mokyklomis pavyzdys. Šiuo projektu siekiama 

plėtoti LSU ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą organizuojant pažintinius edukacinius susitikimus. 

Pagrindiniai projekto uždaviniai – ugdyti studentų pilietinį atsakingumą įsitraukiant į savanorystės veiklas; 

skleisti informaciją vyresniųjų klasių mokiniams apie studentų mobilumo galimybes pagal Erasmus programą 

studijuojant Lietuvos aukštosiose mokyklose; suteikti žinių ir konsultuoti apie kūno kultūros, sporto, 

reabilitacijos ir turizmo specialistų rengimą LSU; skatinti supratimą ir toleranciją per skirtingų kultūrų pažinimą. 

2012–2013 m. m. projekte dalyvavo Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazija, Šakių rajono Griškabūdžio 

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

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

LSU studentai kartu su užsienio studentais, atvykusiais pagal Erasmus programą, vyko į šias mokyklas 

supažindinti moksleivius su Erasmus programa ir studijų Universitete galimybėmis bei praktiškai 

pademonstruoti įvairių specializacijų įgūdžius. Mokyklų atstovai 2013 m. gegužės 21 d. lankėsi baigiamajame 

projekto renginyje, kur galėjo susipažinti su Universitetu iš arčiau. Projektą teigiamai įvertino tiek mokyklos, 

tiek patys studentai, o Universiteto atstovai buvo pakviesti pristatyti dalyvavimo šiame projekte patirtį, kaip 

gerąjį pavyzdį Švietimo mainų paramos fondo organizuotame renginyje.  
 

 

Mokymosi visą gyvenimą / Erasmus programos finansavimas 
 

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

Europos Komisijos lėšų mobilumo veikloms vykdyti ir Europos struktūrinio fondo projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-

V-02-0101 „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2012–

2013 m. m. mobilumo veiklai gauta 90 235 Lt: 53 235 Lt skirta studentų mobilumui, 27 800 Lt – personalo 

mobilumui, 4 900 Lt – kitai mobilumo veiklai organizuoti, 3 935,00 Lt – „Erasmus Lietuvos mokykloms“ 

iniciatyvos projektui (18 pav.). 

Iš projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-0101 „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 2012–

2013 m. m. studentų studijų ir praktikos mobilumui gauta 82 100 Lt. 

2012–2013 m. m. iš Europos Komisijos mobilumo veiklai buvo gauta 375 837 Lt (108 850 EUR): 

209 481 Lt skirta studentų mobilumo studijoms, 37 221 Lt – studentų mobilumo praktikoms, 50 963 Lt – 

dėstytojų mobilumui, 10 220 Lt – personalo mokymams, 37 359 Lt – mobilumo veiklai organizuoti (19 pav.). 
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18 pav. Iš LR valstybės biudžeto gautas finansavimas, Lt 

 

0,00 Lt

50.000,00 Lt

100.000,00 Lt

150.000,00 Lt

200.000,00 Lt

250.000,00 Lt

300.000,00 Lt

350.000,00 Lt

400.000,00 Lt

1999–2000 m
.

2000–2001 m
.

2001–2002 m
.

2002–2003 m
.

2003–2004 m
.

2004–2005 m
.

2005–2006 m
.

2006–2007 m
.

2007–2008 m
.

2008–2009 m
.

2009–2010 m
.

2010–2011 m
.

2011–2012 m
.

2012–2013 m
.

 
19 pav. Iš Europos Komisijos gautas finansavimas, Lt 

 

 

Pasirengimas Erasmus+ programos įgyvendinimui 2014–2020 m. 
 

Nuo 2014 m. pradėta vykdyti nauja ERASMUS+ programa, atverianti dar daugiau galimybių 

studentams, dėstytojams, personalo darbuotojams ir universitetams. Naujajai programai įgyvendinti 

Universitetas 2013 m. intensyviai vykdė parengiamuosius darbus. Buvo parengtos „Europos politikos gairės“ 

(European Policy Statement), kuriomis apibrėžti Universiteto tarptautiškumo plėtotės ir dalyvavimo 

tarptautiniuose projektuose strateginiai tikslai Erasmus+ programos įgyvendinimo laikotarpiu. 2013 m. gegužę 

Universitetas Europos Komisijai pateikė paraišką Erasmus aukštojo mokslo chartijai gauti ir tų pačių metų. 

gruodį gavo patvirtinimą apie Chartijos suteikimą. Erasmus aukštojo mokslo chartija suteikia Universitetui teisę 

dalyvauti naujosios Erasmus+ programos mobilumo ir projektinėje veikloje. 

Rengiantis įgyvendinti naująją programą buvo atnaujinamos dvišalio bendradarbiavimo sutartys su 

esamais ir ieškoma naujų užsienio universitetų partnerių, pradėta rengti reikalinga programos įgyvendinimo ir 

mobilumo kokybės užtikrinimo dokumentacija ir informacija. 
 

 

Dalyvavimas Bendrojoje Šiaurės ir Baltijos šalių Nordplus programoje 
 

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

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

koordinavo Nordplus programos Horizontal paprogramės projektą „Šiaurės ir Baltijos šalių sporto trenerių 

rengimo tinklas“ (Nordic and Baltic Network for Sports Coach Training) (2009–2012 m.), projektas yra tęsiamas 

toliau, jo koordinavimas perduotas Skania sporto federacijai (Švedija). 
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LSU yra tęstinio tinklo NordPlus Horizontal projekto „Įvairaus amžiaus žmonių treniravimas“ (Coaching 

Through Generations) partneris ir dalyvavo dviejuose organizaciniuose susitikimuose ir seminare studentams. 

Seminaro metu buvo pateikta dėstytojų studijų ir mokslinių tyrimų patirtis dviem temomis: „Vaikų ir jaunimo 

treniravimas“ ir „Aktyvus senėjimas“. Du Universiteto dėstytojai skaitė paskaitas studentams, penki LSU 

studentai klausėsi paskaitų šiomis temomis. Tai labai skatinanti aukštojo mokslo institucijas, sporto klubus, 

federacijas ir kitas sporto organizacijas, siekiančias tobulinti taikomus ar diegti naujus metodus, iniciatyva 

atnaujinti Trenerių rengimo programą. 

„Jungtinis kineziterapijos Šiaurės ir Baltijos šalių bakalauro diplominio darbo modulio“ (Development 

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

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

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

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

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

Kineziterapijos studijų programos studentės pristatė savo diplominius darbus anglų kalba Haapsalu 

reabilitacijos centre (Estija), paskui juos sėkmingai apgynė Lietuvoje. Šis projektas yra tęsiamas ir toliau bus 

vykdomos dėstytojų ir studentų judumo veiklos. 

Partnerio statusu Universitetas dalyvavo keturiuose Nordplus programos aukštojo mokslo 

paprogramės projektuose (30 lentelė). 

 

30 lentelė. Dalyvavimas Nordplus programos projektuose 

Projekto pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto Nr. Koordinatorius 

Treniravimas nuo vaikų iki senjorų 
Coaching through  

Generations 

HZ-2012_1a-29946 
Scania sporto federacija, Švedija 

Nordplus sporto tinklas Nordplus‐Idrott 
HE-2012_1a-29599 Pietų Danijos universitetas, 

Danija 

Jungtinis kineziterapijos mokymas: 
Bakalauro diplominio darbo modulis 

NorNePte 
HE-2012_1a-28675 Oslo ir Akershus taikomųjų 

mokslų universitetas, Norvegija 

Kineziterapijos kokybė pagyvenusiems 
žmonėms Šiaurės ir Baltijos šalyse 

SGUme 
HE-2012_1a-29640 Turku taikomųjų mokslų 

universitetas, Suomija 

 

Narystė tarptautinėse organizacijose  

LSU kaip institucija yra dvylikos tarptautinių organizacijų narė: 

1. Tarptautinė sporto mokslo ir kūno kultūros taryba (International Council of Sport Science and 

Physical Education – ICSSPE) – narė nuo 1996 m. 

2. Europos sporto mokslo, švietimo ir užimtumo tinklas (European Network of Sport Science, 

Education and Employment – ENSSEE) – narė nuo 1997 m. 

3. Tarptautinis kūno kultūros tinklas (International Network I3PE) – narė nuo 1998 m. 

4. Europos kineziterapijos aukštajame moksle tinklas (European Network of Physiotherapy in Higher 

Education – ENPHE) – narė nuo 1999 m. 

5. Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas – Europa (Health Enhancing Physical Activity – HEPA Europe) – 

narė nuo 2006 m. 

6. Tarptautinė kūno kultūros aukštųjų mokyklų asociacija (International Association for Physical 

Education in Higher Education – AIESEP) – narė nuo 2009 m. 

7. Europos sporto ir užimtumo observatorija (European Observatoire of Sport and Employment – 

EOSE) – narė nuo 2010 m. 

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

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

FIEP) – narė nuo 2011 m. 

10. Tarptautinis sporto ir sveikatos mokslų tinklas (International Network of Sport and Health Science – 

INSHS) – narė nuo 2012 m. 

11. Tarptautinė kūno kultūros ir sporto universitetų asociacija (International Association of 

Universities of Physical Culture and Sport) – narė nuo 2013 m. 

12. Europos tarptautinio švietimo asociacija (European Association for International Education EAIE) – 

narė nuo 1999 m. 



 

Lietuvos sporto universiteto veikla 2013 metais 

 50 

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

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

tik sumokamas narystės mokestis. Siekiant pagerinti Universiteto dalyvavimo šiose tarptautinėse organizacijose 

sklaidą 2013 m. rugsėjį buvo paskirti koordinatoriai, kuriems pavesta atstovauti Universitetui šiose 

organizacijose, koordinuoti su Universiteto naryste susijusią veiklą, skleisti informaciją akademinei bendruomenei. 

 

 

Tarptautinės studijos 
 

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

studijuoti pagal MVG / Erasmus programą visus mokslo metus. Rudens ir pavasario semestrais užsienio 

studentai galėjo rinktis po 34 praktikinius ir teorinius dalykus bei atlikti praktiką sporto klubuose ar mokyklose. 

Užsiėmimai anglų kalba užsienio studentams yra vykdomi integruojant juos į praktines pratybas kartu su 

lietuviais studentais, teorinės paskaitos skaitomos atskiroms grupėms arba skiriamos individualios 

konsultacijos. 2013 metais 43 Universiteto dėstytojai buvo pasirengę dėstyti savo studijų dalyką anglų kalba. 

Parengtos ir Senato posėdyje patvirtintos dvi bakalauro studijų programos užsienio studentams dėstyti 

anglų kalba – Treniravimo sistemos (septynios sporto šakos) ir Europos fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos 

bakalauras, taip pat trys magistro studijų programos – Sporto fiziologija, Kineziterapija ir Turizmas ir sporto 

vadyba. Ketvirta studijų programa anglų kalba vykdoma bendradarbiaujant su Vusterio universitetu (Jungtinė 

Karalystė).Tai jungtinė Europos krepšinio trenerių magistro programa (European Basketball Coaching Science 

MSc), kurią renkasi ne tik žymūs Lietuvos krepšininkai, bet ir treneriai iš Anglijos, Airijos, Liuksemburgo, Maltos, 

Kanados, Australijos, Irano, Liberijos. Šioje programoje Universitetas dalyvauja partnerio statusu. 

Bendradarbiaujant su dekanais, studijų programų direktoriais, tarptautinių studijų programų 

koordinatoriais buvo diskutuojama ir analizuojamos galimybės rengti studijų programas anglų kalba. 

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

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

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

bendrus projektus, daugiau lėšų skirti sklaidai. 

Naudojant MVG/Erasmus programai skirtas lėšas parengti šeši įvairių studijų programų lankstinukai, 

paketai su informacine medžiaga išsiųsti 63 Universiteto partneriams ir socialiniams partneriams užsienyje (įvairių 

šalių sporto federacijoms, konfederacijoms, projektų partneriams). Didelis dėmesys buvo skiriamas anglų kalba 

parengtų studijų programų viešinimui nemokamuose studijų portaluose (Study in Lithuania, Study in Europe ir 

kt.), be to, Universitetas turi galimybę bandomuoju laikotarpiu viešinti visų trijų pakopų studijų programas 

mokamuose studijų portaluose (StudyPortals, Masterstudies Marketing Group). Didžiausio užsienio studentų 

susidomėjimo sulaukė magistro studijų programos Kineziterapija, Turizmas ir sporto vadyba, Sporto fiziologija.  
 

 

Užsienio svečiai 
 

2013 m. LSU Senatas suteikė Garbės daktaro laipsnį Kopenhagos universiteto Raumenų tyrimo centro 

(Danija) profesoriui Bengt Saltin ir Erlangeno-Niurnbergo universiteto Sporto mokslo ir sporto instituto 

(Vokietija) profesoriui Alfred Rütten. Į Garbės daktaro inauguracijos ceremoniją atvyko Erlangeno-Niurnbergo 

universiteto Sporto mokslo ir sporto instituto, su kuriuo pasirašytas bendradarbiavimo ketinimų protokolas, 

delegacija: prof. Alfred Rütten, prof. Matthias Lochmann, prof. Ralf Sydusch ir prof. Klaus Pfeifer. Svečiai 

susitiko su Universiteto bendruomene ir aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes. 

2013 m. gegužės mėn. Universitete lankėsi Kazachstano sporto ir turizmo akademijos prezidentas 

Kairat Zakirjanov ir studijų prorektorius Aleksandr Makogonov. Su šia aukštąja mokykla buvo pasirašyta 

tarptautinio bendradarbiavimo studijų ir mokslo srityje sutartis. 

Universitetas glaudžiai bendradarbiauja su VU Konfucijaus institutu. Du ušu ir taiči meistrai iš Kinijos 

(Bergeno universiteto Konfucijaus instituto svečiai) pravedė keturias paskaitas ir pademonstravo studentams, kaip 

Rytų dvikovos (taiči ir ušu) taikomos gydyti, kūnui valdyti ir pažinti. Šių dėstytojų paskaitos ir pratybos sukėlė didelį 

LSU studentų susidomėjimą, ir Tarptautinių ryšių skyrius kartu su Kineziterapijos studijų programos direktore 

diskutuoja su Konfucijaus institutu dėl bendradarbiavimo ir Kinijos profesorių integravimo į studijų programą. 
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Kita veikla 
 

Tarptautinių ryšių skyrius surengė B1 ir B2 lygių anglų kalbos kursus Universiteto dėstytojams, 

planuojantiems savo studijų dalyką dėstyti anglų kalba. 

2013 m. birželį buvo surengtas išvažiuojamasis posėdis studijų tarptautiškumo plėtrai aptarti. 

Renginyje dalyvavo dekanai, studijų programų direktoriai, tarptautiniai koordinatoriai, Studijų kokybės 

priežiūros centro, Tarptautinių ryšių ir Rinkodaros skyrių atstovai. Posėdžio metu buvo pristatytos Erasmus 

programos įgyvendinimo tendencijos Lietuvoje ir Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo strategija, darbo 

grupėse aptarti aktualūs su tarptautinėmis studijomis ir tarptautiškumo plėtra susiję klausimai. 

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

pateikiama informacija apie dalines studijas užsienio studentams, užsienio universitetus partnerius, 

tarptautines organizacijas, kurių narys yra Universitetas, kita užsienio studentams ir dėstytojams svarbi 

informacija. 

Universiteto bendruomenei nuolat skleidžiama informacija apie galimybes ir sąlygas dalyvauti 

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

seminaruose ir kt.). 

Universiteto pedagoginiam ir administraciniam personalui padedama tvarkyti komandiruočių ir 

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

bendradarbiavimo klausimais. 

2013 m. Kūno kultūros ir sporto departamentas pakvietė Universitetą dalyvauti baigiamajame Europos 

ekspertų (XG ETS) grupės posėdyje, rengiant ES gaires dėl sportininkų dvigubos karjeros ir profesionalių 

sportininkų švietimo. Posėdžio metu buvo aptartos ir EK pateiktos rekomendacinio pobūdžio gairės, 

skatinančios sujungti formalųjį ir neformalųjį sportininkų rengimą ir švietimą. 

Tarptautinių ryšių skyrius dalyvauja dar dvejiems metams pratęstame „Lietuvos aukštojo mokslo 

tarptautiškumo plėtra“ projekte (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001). Vykdydamas projektą LSU kartu su kitais 

Lietuvos universitetais dalyvavo tarptautinėje studijų parodoje Baku (Azerbaidžanas). Projekto tikslas – 

pristatyti Lietuvos aukštąjį mokslą, aukštojo mokslo institucijas ir Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomas 

tarptautines studijas. Tai buvo puiki proga pristatyti ir paskleisti informaciją apie mūsų aukštąją mokyklą, 

siūlomas studijų programas, susipažinti su Lietuvos ambasadoriumi Baku, užmegzti su juo glaudžius ryšius, 

padiskutuoti apie ambasadų pagalbą Lietuvos universitetams pasirašant dvišales bendradarbiavimo sutartis su 

užsienio universitetais, apie galimybes pritraukti užsienio studentus. 
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2013 m. esminis įvykis personalo valdymo srityje buvo 2013 m. spalio 7 d. rektoriaus įsakymu Nr. ISAK 

326/K patvirtinta Žmogiškųjų išteklių plėtros strategija 2013–2017 m. (toliau – Strategija). Strategijoje yra 

numatytos priemonės, kuriomis siekiama įdiegti naujausias žmogiškųjų išteklių valdymo technologijas, 

susijusias su kokybiniais pokyčiais.  

2013 m. vasario 14 d. LSU Taryboje buvo patvirtinta nauja LSU struktūra – katedros atskirtos nuo 

fakultetų ir priskirtos mokslo prorektoriaus pavaldumui. 2013 m. rugpjūčio 16 d. LSU Tarybos sprendimu buvo 

įsteigti tokie padaliniai: Strateginio valdymo skyrius, Projektų vadybos skyrius, Ryšių su visuomene skyrius. 

Mokslo laboratorijos buvo sujungtos į Sporto mokslo ir inovacijų institutą.  

2013 m. vasario mėn. Personalo ir teisės skyrius pradėjo naudoti LIEMSIS programinę įrangą 

personalui ir darbo užmokesčiui valdyti. 

2013 m. statistiniai duomenys: 

• iš viso Universitete dirbo 432 asmenys; 

• nėštumo ir gimdymo laikino nedarbingumo / vaiko auginimo ir priežiūros atostogų išėjo 12 asmenų; 

• LSU dirbo 11 asmenų su negalia, iš jų 4 – pedagogai; 

• užfiksuota trys nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą / iš darbo; 

• pagal nuotolinio darbo sutartį LSU dirbo 5 asmenys, visi iš administracijos ir aptarnaujančio 

personalo grupės. 

 

 

Pedagoginis personalas 
 

2013 m. sausio 1 d. pedagoginis personalas sudarė 41,6 proc. visų Universiteto darbuotojų, o 2013 m. 

gruodžio 31 d. – 40 proc. Kviestiniai dėstytojai sudaro 33,9 proc. viso pedagoginio personalo.  

77,5 proc. viso pedagoginio personalo turi mokslo laipsnius.  

Ataskaitiniais metais konkurso būdu aukštesnes pareigas užėmė 5 pedagogai ir 2 mokslo darbuotojai; 

žemesnes pareigas – 1 mokslo darbuotojas.  

Apie 44,3 proc. visų pedagoginių etatų buvo skirta dėstyti socialinių mokslų studentams, o 55,7 proc. – 

biomedicinos mokslų studentams. 

 

 

20 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal pareigas, proc.  
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32,2 proc. visų pedagogų sudaro lektoriai, iš jų didžioji dalis turi mokslo laipsnį. Daugiau kaip 50 proc. 

visų lektorių turi vidutinį tarnybinio atlyginimo koeficientą.  

2013 m. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo komisija per neeilinę atestaciją tarnybinio 

atlyginimo koeficientą padidino 5 lektoriams: iki maksimalaus – 4, iki vidutinio – 1. 
 

  

21 pav. Lektoriaus pareigas einančių asmenų tarnybinio atlyginimo koeficientų skirstinys, proc.  

 

Daugiau kaip 50 proc. docento pareigas einančių asmenų turi vidutinį ir maksimalų tarnybinio 

atlyginimo koeficientą.  

2013 m. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo komisija per neeilinę atestaciją tarnybinio 

atlyginimo koeficientą padidino 4 docentams: iki maksimalaus – 3, iki vidutinio – 1. 

Ataskaitiniais metais konkurso būdu į aukštesnes (docento) pareigas perkelti 2 pedagogai.  
 

 

22 pav. Docento pareigas einančių asmenų tarnybinio atlyginimo koeficientų skirstinys, proc.  

 

Daugiau kaip 50 proc. profesoriaus pareigas einančių asmenų turi vidutinį ir maksimalų tarnybinio 

atlyginimo koeficientą.  

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo komisija per neeilinę atestaciją tarnybinio atlyginimo 

koeficientą iki maksimalaus padidino vienam profesoriui. Ataskaitiniais metais konkurso būdu į aukštesnes 

(profesoriaus) pareigas perkelti 2 pedagogai.  
 

         

23 pav. Profesoriaus pareigas einančių asmenų tarnybinio atlyginimo koeficientų skirstinys, proc.  

 

Treniravimo mokslo katedroje dirbo 62 darbuotojai, Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedroje – 56, 

Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedroje – 55, Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedroje – 32. 

Kaip ir ankstesniais metais, didžiąją pedagoginio personalo dalį sudarė moterys – 64,6 proc. viso 

pedagoginio personalo: 53 proc. visų asistentų sudarė moterys, 47 proc. – vyrai; 65,7 proc. visų lektorių sudarė 

moterys, 34,3 proc. – vyrai; 57,6 proc. visų docentų sudarė moterys, 42,4 proc. – vyrai. 69 proc. visų profesorių 

sudarė vyrai, 31 proc. – moterys, ir tai yra vienintelė pareigybė, kai dominuoja vyrai.  
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Daugiau kaip 50 proc. viso pedagoginio personalo sudaro 30–50 metų asmenys, didžioji jų dalis dirba 

lektoriais arba docentais.  
 

 

24 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal amžių, proc.  

 

Apibendrinant galima teigti, kad 2013 m. pedagoginio personalo sudėtis išliko panaši, palyginti su 

2012 m.. Lektoriaus ir docento pareigas eina daugiausia vidutinio amžiaus moterys. Pedagoginis krūvis mažėjo 

dėl studentų skaičiaus mažėjimo, taip pat dėl pakitusio darbo krūvio skaičiavimo metodikos. Universitete 

mažėja ir kviestinių dėstytojų, daugiausia jų dirba Treniravimo sistemų studijų programoje.  

 

 

Mokslo personalas 
 

2013 m. sausio 1 d. mokslo personalas sudarė 6,4 proc. visų Universiteto darbuotojų, o 2013 m. 

gruodžio 31 d. – 7,3 proc.  

62,5 proc. visų mokslo darbuotojų turi mokslo laipsnį.  

46,9 proc. visų mokslo darbuotojų eina pagrindines pareigas Sporto mokslo ir inovacijų institute.  
 

 

25 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal pareigas, proc.  

 

Beveik 50 proc. visų mokslo darbuotojų sudaro jaunesnieji mokslo darbuotojai, iš ų tik vienas turi 

mokslo laipsnį.  

Visi asmenys, einantys jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, turi vienodą tarnybinio atlyginimo 

koeficientą. Asmenys, einantys mokslo darbuotojo pareigas, turi maksimalų tarnybinio atlyginimo koeficientą. 

Daugiau kaip 50 proc. visų vyresniųjų mokslo darbuotojų turi maksimalų, o 33 proc. – vidutinį tarnybinio 

atlyginimo koeficientą. Visi vyriausieji mokslo darbuotojai turi maksimalų tarnybinio atlyginimo koeficientą.  

 

 

26 pav. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas einančių asmenų tarnybinio atlyginimo koeficientų skirstinys, proc.  
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Ataskaitiniais metais Universitete pirmą kartą mokslo darbuotojų pareigas ėjo po lygiai vyrų ir moterų 

(po 50 proc.), tačiau tik 21,8 proc. moterų, dirbusių mokslo darbuotojomis, turėjo mokslo laipsnį. 

Daugiau kaip 50 proc. visų mokslo darbuotojų yra 30–50 metų amžiaus asmenys, einantys vyresniojo 

ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas.  

 
27 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal amžių, proc.  

 

Apibendrinant galima teigti, kad ataskaitiniais metais į Sporto mokslo ir inovacijų institutą jaunesniųjų 

mokslo darbuotojų pareigoms buvo priimta daugiau asmenų nei kitoms mokslo darbuotojų pareigoms.  

 

 

Administracija ir aptarnaujantis personalas 
 

2013 m. sausio 1 d. administracinis ir aptarnaujantis personalas sudarė 52 proc. visų Universiteto 

darbuotojų, 2013 m. gruodžio 31 d. – 52,7 proc. 

6,1 proc. visų administracijos ir aptarnaujančio personalo darbuotojų turi mokslo laipsnį. 

Didžioji dalis administracinio ir aptarnaujančio personalo 2013 m. Universitete dirbo vienu etatu, 5 

asmenys – pagal nuotolinio darbo sutartį.  
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28 pav. Administracijos ir aptarnaujančio personalo 

skirstinys pagal darbo laiką 2013 m., proc. 

29 pav. Administracijos ir aptarnaujančio personalo skirstinys 

pagal kvalifikacijos kėlimą 2013 m., proc. 

 
 

Apie 1/3 viso administracinio ir aptarnau-

jančio personalo kėlė kvalifikaciją seminaruose, 

stažuotėse, konferencijose, daugiau kaip 50 proc. šių 

darbuotojų kvalifikacijos kelti vyko į užsienį. 

Ataskaitiniais metais padaugėjo administra-

cijos ir aptarnaujančio personalo darbo vietų. Tai 

lėmė naujų padalinių steigimas įgyvendinant LSU 

integruotos veiklos plėtros strategijoje numatytus 

uždavinius. Taip pat didėjo kvalifikuoto personalo 

skaičius. 
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30 pav. Administracijos ir aptarnaujančio personalo skirstinys 

pagal darbuotojų priėmimą ir atleidimą 2013 m., proc. 
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2014 m. pradžioje buvo vykdomas tyrimas apie LSU darbuotojų pasitenkinimą darbu 2013 metais. 

Apklausoje dalyvavo 39,5 proc. visų darbuotojų. Vertinant apklausos rezultatus pagal darbuotojų grupes 

paaiškėjo, kad labiausiai darbu patenkinta grupė – vadovų, o mažiausiai – akademinio personalo. Darbuotojai 

mažiausiai patenkinti Universitete vyraujančia kultūra, labiausiai – darbo sąlygomis, santykiais su tiesioginiu 

vadovu.  

Daugiau kaip 34 proc. apklausoje dalyvavusio akademinio personalo į klausimą, kaip ilgai žada dirbti 

Universitete, atsakė nežinantys. Į šį klausimą taip pat atsakė 21 proc. vadovų, 11,5 proc. specialistų, 20 proc. 

aptarnaujančio personalo.  

Visų apklausoje dalyvavusių LSU bendruomenės narių atsakymai į klausimą „Kaip Universiteto 

vadovybė galėtų prisidėti keliant Jūsų, kaip darbuotojo, pasitenkinimo darbu lygį?“ sutapo dėl šių aspektų: 

• darbo užmokesčio didinimo; 

• priedų prie atlyginimo skyrimo už gerus darbo rezultatus; 

• nuolatinio komunikavimo tarp visų Universiteto padalinių, skyrių, centrų; 

• reikiamų priemonių suteikimo darbams atlikti;  

• Universiteto ūkio, t. y. kabinetų, auditorijų, koridorių, tualetų tvarkymo. 

2014 m. numatyta pagrindinė veikla, susijusi su personalo valdymu: 

• Įgyvendinant žmogiškųjų išteklių plėtros strategiją parengti, patvirtinti ir įdiegti priemonių plane 

numatytus dokumentus ir procesus. 2013 m. pabaigoje buvo parengta ir pateikta Rektoratui 

tvirtinti naujų darbuotojų adaptacijos programa, bandomojo laikotarpio vertinimo programa, 

pedagoginio personalo planavimo tvarka.  

• LIEMSIS vadovų ir darbuotojų savitarnos „paleidimas“, kuris sudarys sąlygas darbuotojams ir 

vadovams gauti savalaikę informaciją apie darbuotoją. 
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Pagrindiniai Universiteto infrastruktūros 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 ir 

atkurti jėgas bei palaikyti gerą savijautą. 

Nekilnojamojo turto objektų įteisinimo, remonto, renovacijos, eksploatacijos, techninės priežiūros, 

apsaugos ir racionalaus išteklių naudojimo funkcijas vykdo Infrastruktūros skyrius (toliau – Skyrius). Skyriuje yra 

71,25 darbuotojų, nuo kurių darbo rezultatų priklauso visų bendruomenės narių darbo sąlygos, etato. 2013 m. 

buvo sumažinta dalis Skyriaus administracijos etatų: vyr. administratoriaus, bendrabučio administratoriaus, 

komercijos grupės vadovės, Birštono reikalų tvarkytojos (0,5 etato). 

Pastatai ir žemės sklypai. Universitetas 2013 m. patikėjimo ir nuosavybės teise disponavo pastatais, 

kurių bendras plotas 28173,82 kv. m naudojamas vykdant Universiteto veiklą. 

Visi žemės sklypai po pastatais ir be pastatų yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, o Universitetas yra 

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

Patalpų priežiūra. Skyrius vykdo visų Universiteto pastatų techninių rodiklių apskaitą, atlieka pastatų ir 

jų patalpų priežiūrą, užtikrina jų apsaugą ir tinkamas mokymosi, darbo ir gyvenimo sąlygas. 

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. 

Universiteto poilsio namuose Palangoje ilsėjosi 58 darbuotojai su šeimomis. Einamajam remontui buvo 

panaudota apie 3500,00 Lt. 

Skyrius atliko einamuosius Universiteto pastatų energetinių sistemų ir patalpų, telefoninio ryšio tinklo, 

telefoninių įrengimų, vandentiekio, kanalizacijos ir kt. remonto darbus. 

Pastatų remonto ir priežiūros grupėje dirba 4 remonto darbuotojai. 

 

Patalpų remontas 
 

31 lentelė. Darbai, atlikti Universitetui priklausančių pastatų patalpose 

Patalpos m
2 

Parketo grindų įrengimas 170 

Pertvarų sumontavimas 55 

Sienų remontas, dažymas 2085 

Asfalto dangos remontas 350 

Garažo vartų ir fasado remontas 80 

Pakabinamųjų lubų montavimas 159 

Pakeliamųjų grindų montavimas 60 

Stogo prilydomosios dangos remontas 100 

Grindų dangos iš linoleumo įrengimas 178 

Sporto inventoriaus pagaminimas 5 

Suomiškos pirties remontas 20 

Sienų klijavimas plytelėmis  35 

Iš viso 3297 
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Samdos darbai. Metų pabaigoje iš ŠMM gauta 100 tūkst. Lt. Už juos atlikti šie darbai: 

• pusrūsyje (Perkūno al. 3) įrengti masažo kabinetai; 

• išplėstos Taikomosios ir reabilitacijos katedros patalpos (Perkūno al. 3, 1 a.), įrengtas atskiras įėjimas; 

• pakeistos durys CR 232 auditorijoje; 

• suremontuota Olimpinė auditorija, šalia esantis koridorius ir laiptai; 

• įrengtas Europos krepšinio centras, sumontuoti baldai; 

• auditorinio-laboratorinio korpuso 1 ir 2 aukštuose pakeistos durys, padaryta angokraščių apdaila. 

Investicijos. Investicijų programas sudarė 2013 m. užbaigti tęstiniai projektai. Investicijos buvo 

finansuojamos iš Valstybės investicijų 2010–2013 m. programos, ES struktūrinių fondų. 

Įgyvendintas projektas „Vėdinimo sistemų įrengimas Imtynių salėje, Perkūno al. 3A“, kuriam buvo 

skirta 20 tūkst. Lt. Projekto vadovas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas Jonas Armonavičius.  

Gauta 2 mln. 903 tūkst. Lt Europos Sąjungos lėšų Lengvosios atletikos maniežo remontui. Projekto 

vadovas – Infrastruktūros skyriaus vedėjas J. Armonavičius. 

 

Studentų apgyvendinimas 
 

2013 m. rudenį buvo suremontuotos iki tol nenaudojamos Bendrabučio patalpos ir įrengta 10 papil-

domų vietų studentams apgyvendinti. Šiuo metu Bendrabutyje yra 268 vietos. Keturi kambariai pritaikyti 

specialiųjų poreikių turintiems studentams. Jų patogumui įrengtas liftas. 

Šiuo metu Bendrabutyje dar trūksta vietų visiems pageidaujantiems jame apsigyventi LSU studentams. 

Atlikus 5 a. remontą bus galima įrengti dar 3 vietas, o iš Bendrabučio iškėlus Medicinos kabinetą, jų būtų galima 

įrengti dar daugiau. 

 

Eksploatavimas 
 

Universitete yra 8 šilumos punktai, kurie šildo apie 17,6 tūkst. kv. m. plotą. Penkiuose punktuose 

įdiegta šiuolaikinė šilumos reguliavimo įranga, kuri reaguoja į lauko temperatūros svyravimus ir leidžia taupyti 

lėšas, skirtas patalpoms šildyti.  

Studentų bendrabutyje, Centriniuose rūmuose ir Auditoriniame-laboratoriniame korpuse į kranus ir 

dušų galvutes buvo įmontuoti intarpai, padedantys taupyti vandenį, dėl to 2013 m. vandens buvo suvartota 

3408 m³ mažiau negu 2012 m. 

Dėl ekonominių elektros lempučių naudojimo 2013 m. sutaupyta 271407 kwh elektros energijos. 

 

32 lentelė. 2012–2013 m. išlaidos energetiniams ištekliams 

Energetiniai ištekliai 2012 m. 2013 m. Skirtumas 

Elektros energija 691207 kwh 419800 kwh –271407 kwh 

Šilumos energija 3158,731 Mwh 2555,5 Mwh –603,23 Mwh 

Suvartota vandens  22131 m³ 18723 m³ –3408 m³ 

Suvartota dujų 1888 m³ 2416 m³ +528 m³ 

 

Transportas 
 

Transporto padalinys skirtas Universiteto studentams ir administracijai aptarnauti, administracinei ir 

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

 

33 lentelė. Automobilių eksploatacijos ir remonto išlaidos (spec. lėšos) 

Išlaidų paskirtis 2012 m., Lt 2013 m., Lt 

Kurui 38120,95 31156,49 

Eksploatacijai ir remontui 12961,34 3817,06 

Draudimui 1255 3190 

Nuomai 33819,51 47400,86 

Iš viso 86156,80 85564,41 
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Automobilių ūkyje yra 6 automobiliai. Šiuo metu 27 vietų autobusas Isuzu Turkuaz, 16-os vietų mikro-

autobusas LDV Convoy ir lengvasis automobilis Mazda 626 neeksploatuojami dėl jų prastos techninės būklės. 

Transporto padalinyje dirba 2 vairuotojai. 

 

34 lentelė. Automobiliai ir jų eksploatacija 

Nuvažiuota km Sunaudota degalų, l 
Automobilio markė 

2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 

Toyota Avensis 31984 28332 2933,33 2654,86 

Mazda 626 5588 – 558,99 – 

Audi 100 (VKE 550) 17505 10761 2186,79 1354,33 

LDV Convoy 9671 – 1170,89 – 

Isuzu Turkuaz 11429 – 2051,47 – 

JEHA – 31514 – 2028,81 

Iš viso 76177 70607 8901,47 6038 

 

Supaprastinti atviri pirkimai ir pirkimo sutartys 
 

35 lentelė. Atlikti mažos vertės neskelbiami pirkimai 2012–2013 m.  

Bendra sudarytų sutarčių suma, Lt 
Pirkimo objekto rūšis 

2012 m. 2013 m. 

Prekės 759.820,46 674244,78 

Paslaugos 690.878,93 499546,08 

Darbai 105.561,83 214412,87 

 

36 lentelė. Prekių ir paslaugų pirkimai supaprastinto atviro konkurso būdu  

Tiekėjas Pirkimo objekto rūšis Sudarytų sutarčių vertė, Lt 

UAB „Labostera“ Spektrofotometras 15993,78 

Įmonės „Fisher Scientific UK Ltd.“ 
Lietuvos filialas 

pH matuoklis 3146 

UAB „Grida“ Centrifuga 24224,2 

UAB „Sentios“ Bėgtakis pelėms su oro pliūpsnio stimuliacija 45816,65 

Įmonės „Fisher Scientific UK Ltd.“ 
Lietuvos filialas 

Aktyvumo registravimo ir analizės sistema 69683,9 

UAB „Sentios“ Medžiagų apykaitos sistema 122.851,30 

UAB „Sentios“ Šildymo paklotas 8.082,80 

UAB „Varlė“ Planšetinis kompiuteris 1.580,00 

UAB „Labochema LT“ 
4 kanalų arterinio kraujospūdžio ir širdies susitraukimų 
dažnio registravimo sistemos „Coda“ laikikliai ir 
sistemos manžetės okliuzijai 

23.837,00 

Įmonės „Fisher Scientific UK Ltd.“ 
Lietuvos filialas 

Įranga mitochondrijų kvėpavimui matuoti 19.079,09 

UAB „Niksė“ Plaukikų povandeninio filmavimo ir analizės sistema 26.620,00 

UAB „Labochema LT“ 
Komandos ar grupės sportininkų treniruočių krūvio 
kontrolės sistema 

19.272,88 

UAB „Inida“ Kompiuteriai 87.111,53 

UAB „Inida“ Nešiojami kompiuteriai 15.604,16 

UAB „Indigo print“ Leidybos paslaugos 120.000,00 

AB „Puntukas“ Medicininės kušetės 7.804,50 

UAB „Kardiosignalas“ EKG registravimo ir analizės įranga 15.246,00 

Iš viso 625.953,79 
 

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

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

Procentai nuo supaprastintų 
pirkimų vertės 

Prekės – – 

Paslaugos 120000,00 5,98 

Darbai – – 

Iš viso 120000,00 5,98 
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Lietuvos sporto universiteto finansai valdomi atsižvelgiant į LSU Tarybos priimtus sprendimus ir 

vadovaujantis patvirtintomis, apskaitos politikai priskiriamomis finansų ir buhalterinės apskaitos ir 

atskaitomybės taisyklėmis bei 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 nauja finansų apskaitos programa LIEMSIS. 

 

Pajamos 
 

2013 m. LR Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintos dvi veiklos programos: Aukščiausiosios kvalifikacijos 

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

LSU programoms vykdyti gauta 6671 tūkst. Lt. Taip pat veiklai vykdyti buvo skirta 10298,6 tūkst. Lt LSU nuosavų 

lėšų, iš jų 3225,2 tūkst. Lt – 2012 m. nepanaudotas likutis. 

 

LSU nuosavos lėšos; 

10298,6;

60%

Studentų rėmimas ir 

kreditavimas; 431,7;

3%

Aukščiausios kvalifikacijos 

specialistų rengimas; 

6239,3;

37%

 
31 pav. LSU patvirtintų programų pajamų struktūra 2013 m.  
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32 pav. LSU programų finansavimo apimčių dinamika 2007–2013 m.  
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2013 m. Valstybės biudžeto asignavimų ir LSU nuosavų lėšų su nepanaudotu 2012 m. likučiu 

sudedamosios dalys pateiktos 38 lentelėje. 

Iš 16969,6 tūkst. Lt, 16624,6 tūkst. Lt (97,9 proc.) buvo skirta paprastosioms išlaidoms (darbo 

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

ir 345 tūkst. Lt (2,1 proc.) – nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui). 

 

38 lentelė. Valstybės biudžeto subsidijos su Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programos (nuo 2011 m. – LSU nuosavos 

lėšos) planas, tūkst. Lt 

Išlaidos 2007 m. 2008 m. 2009m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Paprastosios išlaidos 13.021,8 16.507,2 18.109,8 17.921,3 16157,1 16171,1 16624,6 

Nepaprastosios išlaidos 355,1 420,0 239,1 241,2 205 362,6 345 

Iš viso 13.376,9 16.927,2 18.348,9 18.162,5 16362,1 16533,7 16969,6 

 

Universiteto išlaidų, skirtų paprastosioms išlaidoms ir ilgalaikiam turtui įsigyti iš Valstybės biudžeto, ir 

nuosavų lėšų struktūros dinamika 2007–2013 m. pateikta 33 paveiksle. 
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33 pav. Valstybės biudžeto subsidijų su Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programa (nuo 2011 m. – LSU nuosavų lėšų) 

2007–2013 m., tūkst. Lt 

 

Lietuvos sporto universiteto nuosavos lėšos  

2013 m. LSU nuosavų lėšų pajamos sudarė 8019,7 tūkst. Lt, t. y. 135,9 tūkst. Lt (1,7 proc.) daugiau 

negu 2012 m. Uždirbamų lėšų (nuo 2011 m. – nuosavų lėšų) augimo tendencijos prasidėjo 2007 m., kai buvo 

uždirbta 4082,4 tūkst. Lt. 

39 lentelėje pateikta Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo pajamų struktūra (nuo 2011 m. – nuosavos 

lėšos). 
 

39 lentelė. Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo pajamų struktūra (nuo 2011 m. – nuosavos lėšos), tūkst. Lt 

Metai 
Pajamos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Visų pajamų 
dalis 2013 m., 
proc. 

Mokesčiai už studijas 3.471,2 4.392,0 5553 6291,7 6999,2 7121,8 88,8 

Lengvosios atletikos maniežo paslaugos 78,5 84,5 109,4 126,1 105,8 83 1,0 

Birštono bazės paslaugos 58,2 41,1 22,9 7,5 1,7 3,3 0,1 

Palangos poilsio bazės paslaugos 24,9 12,0 16,4 23,2 15,6 14,2 0,2 

Baseino paslaugos 193,4 148.0 118.8 144,4 136,7 116,4 1,5 

Bendrabučio veikla 347,8 354,7 341,9 332,6 306,3 330 4,1 

Patalpų nuoma 31,1 24,1 29 32,9 55,9 27,1 0,3 

Bendrasis priėmimas 109,8 117,0     0,0 

Mokslo tiriamieji darbai      50,3 0,6 

KKPC kursų, seminarų, konferencijų paslaugos      127 1,6 

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

184,7 176.9 246,7 220,8 264,2 146,7 1,8 

Iš viso 4.502,1 5.350,3 6438,1 7179,2 7885,4 8019,7 100 
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Didžiąją pajamų dalį (88,8 proc.) sudarė mokesčiai už studijas. Pajamų, gaunamų iš bendrabučio 

veiklos, augimas, palyginti su 2009 m., sulėtėjo: 2013 m. buvo gauta 330 tūkst. Lt, t. y. 7 proc. daugiau negu 

2012 m. Bendrabučio veiklos pajamos 2013 m. išaugo 23,7 tūkst. Lt, palyginti su 2012 m. Sumažėjo ir 

Lengvosios atletikos maniežo nuomos pajamos (22,8 tūkst. Lt), palyginti su pajamomis, gautomis 2012 m. 

Bendros šios finansavimo programos pajamų kitimo tendencijos, neatsižvelgiant į atskirų pajamų šaltinių 

pokyčius, pateiktos 34 paveiksle. 
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34 pav. LSU nuosavų lėšų dinamika 2008–2013 m., tūkst. Lt 
 

Tikslinės lėšos 

Be Valstybės biudžeto lėšų ir nuosavų lėšų, Universitetas 2013 m. gavo ir tikslinės paskirties lėšų, 

kurias sudarė paramos lėšos bei lėšos, skirtos projektinei veiklai užtikrinti. 
 

40 lentelė. Tikslinių lėšų skirstinys pagal lėšų davėjus  

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto kodas 
Suma, 
tūkst. Lt 

1 2 3 4 

        MOKSLO PROJEKTAI 

1 
Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemos savybes lemiančių 
genetinių veiksnių identifikavimas 

LMT sut. MIP-067/2012 113,9 

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

LMT sut. MIP-112/2012 51 

3 
Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, jo kitimas 
bei lemiantys veiksniai 

LMT sut. MIP-003/2013 88,6 

4 
Genetinis sumažinto citrato sintazės aktyvumo modelis: 
farmakologinio nutukimo prevencijos taikinio įvertinimas poveikio 
fiziologinėms ir kognityvinėms funkcijoms aspektu 

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-057 515,6 

5 
Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir 
studentų mokslinių darbų skatinimas 

ESF-2012-13 (NKPDOKT) 14,1 

6 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra Sutartis Nr. 31v-128 21,6 

7 Kūno kultūros ir sporto departamentas Sutartis Nr. FS-217 19,7 

Iš viso 824,5 

        STUDIJŲ PROJEKTAI 

1 Studentų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų rėmimas Neįgaliųjų reikalų departamentas 30,8 

2 Tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų studentams ŠMM (tikslinės stipendijos) 234,6 

3 
Fizinio aktyvumo srityje dirbančių asmenų perkvalifikavimas ir 
kvalifikacijos tobulinimas 

VP1-2.2.- ŠMM-04-V-06-012 
250 

4 Specialybės kalbos dėstymo programa Valstybinė lietuvių kalbos komisija 13,6 

5 VGTU lėšų naudojimo sutartis Sutartis Nr. 10667 2,5 

6 Nordplus programa HE-2012_1a-29640 2,4 

7 Erasmus studentų mainų programa LLP-ERA-MOB-2012-LT-0794 100 

8 Erasmus studentų mainų programa LLP-ERA-NAC-2013-LT-0974 108,8 

9 Erasmus studentų mainų programa LLP-ERASMUS-510029 26,7 

10 Erasmus studentų mainų programa LLP-ERA-ESF-2013-LT-1033 36,1 

11 
Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir 
visuomenės poreikius biomedicinos srityje rengimo tobulinimas – 
BIOMEDOKT 

VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002 292,5 
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40 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 

        STUDIJŲ PROJEKTAI 

    

12 
Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I–II pakopų studentų 
tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje reziduojančiose 
įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-003 

52,4 

13 Periodinių leidinių leidyba VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002 13,6 

14 Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra VP1-2.2-ŠMM-04-V-02-003 26 

15 Europos Komisijos projektas EAC/21/2010/80 3,2 

16 Europos Komisijos projektas EAC/21/2009/146 0,6 

17 Ignas Staškevičius Parama 12 

Iš viso  1205,8 

        SPORTO PROJEKTAI 

1 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Potvarkis Nr. 59 51,5 

2 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Nutarimas Nr. 37 6 

3 Kūno kultūros ir sporto departamentas Sutartis Nr. FS-240 50 

4 UAB „M SPORTAS“ Parama (stipendija) 6 

5 Rimantas Rutkauskas Parama (stipendija) 2,4 

6 UAB „Baltec CNC technologies“ Parama (stipendija) 1,3 

7 UAB „Ekoproduktas“ Parama (stipendija) 6 

8 Gintaras Skobas Parama (stipendija) 0,5 

9 UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ Parama 33 

10 UAB „Ekspozicijų centras“ Parama (stipendija) 6 

11 UAB „Armesta“ Parama (stipendija) 6 

12 UAB „Sadomaksa“ Parama (stipendija) 6 

Iš viso  174,7 

        INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI 

1 LR Švietimo ir mokslo ministerija Lėšų naudojimo sutartis Nr. S-539 100 

2 Valstybinė mokesčių inspekcija 2 proc. parama  0,2 

Iš viso 100,2 

IŠ VISO PROJEKTŲ LĖŠŲ 2305,2 

 

Išlaidos 
 
Pagal LSU Tarybos patvirtintą patikslintą LSU 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatą paprastosioms 

išlaidoms ir stipendijoms buvo numatyta 16624,6 tūkst. Lt. Šioms išlaidoms 2013 m. gauta 16624,6 tūkst. Lt, iš 

jų stipendijoms – 839,7 tūkst. Lt. 

2013 m. patikslintoje sąmatoje nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam turtui) buvo numatyta 

345 tūkst. Lt. 

Biudžeto programų ir nuosavų lėšų (pajamų ir išlaidų) valdymo 2013 m. ataskaita pateikiama 41 lentelėje. 
 

41 lentelė. Biudžeto programų ir nuosavų lėšų valdymo 2013 m. ataskaita, tūkst. Lt 

Aukščiausiosios 
kvalifikacijos specialistų 
rengimo, studentų rėmimo 
ir jų kreditavimo 
programos 

Nuosavos lėšos 
Programų suvestinė 

(iš viso) 
Išlaidų straipsniai 

Planas Gauta 
Panau- 
dota 

Planas Gauta 
Panau- 
dota 

Planas Gauta 
Panau- 
dota 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Iš viso paprastųjų išlaidų 6671 6671 6671 9953,6 9953,6 9236.4 16624,6 16624,6 15907,4 

1.1. Iš viso darbo užmokesčio 6015,9 6015,9 6015,9 6523,6 6523,6 6518,2 12539,5 12539,5 12514,9 

1.1.1. Darbo užmokestis 4586 4586 4586 4970,3 4970,3 4965 9556,3 9556,3 9551 

1.1.2. Socialinio draudimo įmokos 1420,8 1420,8 1420,8 1543,2 1543,2 1543.1 2964 2964 2963,9 

1.1.3. Kiti einamieji tikslai  
(garantinis fondas) 

9,1 9,1 9,1 10,1 10,1 10,1 19,2 19,2 19,2 

1.2. Prekių ir paslaugų naudojimas 223,4 223,4 223,4 3016 3016 2318,2 3239,4 3239,4 2541,6 

1.2.1. Medikamentai    2 2 1 2 2 1 

1.2.2. Ryšių paslaugos    44 44 40,3 44 44 40,3 

1.2.3. Transporto išlaidos    93 93 88,7 93 93 88,7 
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41 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.4. Apranga ir patalynė    2 2 0,5 2 2 0,5 

1.2.5. Spaudiniai    60 60 42,8 60 60 42,8 

1.2.6. Kitos prekės    262 262 260,2 262 262 260,2 

1.2.7. Komandiruotės    142 142 138,6 142 142 138,6 

1.2.8. Ilgalaikio turto einamasis  
remontas 

   177 177 176 177 177 176 

1.2.9. Kvalifikacijos kėlimas    29 29 23,8 29 29 23,8 

1.2.10. Komunalinės paslaugos 223,4 223,4 223,4 1063,8 1063,8 1063,8 1287,2 1287,2 1287,2 

1.2.11. Kitos paslaugos    1141,2 1141,2 482,5 1141,2 1141,2 482,5 

1.3. Darbdavių socialinė parama  

pinigais 
   6 6 5,1 6 6 5,1 

1.4. Iš viso stipendijų 431,7 431,7 431,7 408 408 394,9 839,7 839,7 826,6 

1.4.1. Studentams 85,7 85,7 85,7 408 408 394,9 493,7 493,7 408,6 

1.4.2. Doktorantams 346 346 346    346 346 346 

2. Iš viso nepaprastųjų išlaidų    345 345 304,6 345 345 304,6 

2.1. Gyvenamieji pastatai          

2.2. Transporto priemonės          

2.3. Kitos mašinos ir įrenginiai    323  297,2 323 323 297,2 

2.4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas          

2.5. Kompiuterių programinė įranga    10 10 7,4 10 10 7,4 

2.6. Kitas nematerialusis turtas    12 12  12 12  

Iš viso išlaidų (1+2) 6671 6671 6671 10298,6 10298,6 9541 16969,6 16969,6 16212 

 

Iš 2013 m. biudžeto programų ir nuosavų lėšų vykdymo ataskaitos matyti, kad paprastosios išlaidos 

(darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, darbdavių socialinė 

parama pinigais, kiti einamieji tikslai (Garantinis fondas) ir stipendijos) sudarė 98 proc. bendrųjų išlaidų. Išlaidos 

turtui įsigyti sudarė 2 proc. bendrųjų išlaidų, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 73,9 proc. 

bendrųjų išlaidų. 

LSU išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas pateiktas 35 paveiksle. 
 

Aukščiausios 

kvalifikacijos specialistų 

rengimas; 6239,3; 38%

Studentų rėmimas ir 

kreditavimas; 431,7;

3%

LSU nuosavos lėšos; 

9541; 59%

 
35 pav. LSU išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas 2013 m., tūkst. Lt 

 

LSU paprastųjų išlaidų struktūra pagal finansavimo programas pateikta 36 paveiksle. 
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36 pav. LSU paprastųjų išlaidų struktūra pagal patvirtintas programas 2013 m., tūkst. Lt  



 

Lietuvos sporto universiteto veikla 2013 metais 

 74 

Prekių ir paslaugų naudojimo struktūroje didžiąją dalį sudarė išlaidos komunalinėms paslaugoms – 

1287,2 tūkst. Lt (50,6 proc.), išlaidos kitoms prekėms (reagentams, kanceliarinėms prekėms, statybinėms 

medžiagoms ir kitam inventoriui iki 1000 Lt) įsigyti – 260,2 tūkst. Lt (8,1 proc.), kitos išlaidos (leidybos darbai, 

projektų kofinansavimas, pastatų priežiūros ir kt. paslaugos) – 482,5 tūkst. Lt (19 proc.). 
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37 pav. Išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūra 2013 m., tūkst. Lt  

 

LSU 2013 m. planavo įsigyti ilgalaikio turto už 345 tūkst. Lt, faktiškai panaudota 304,6 tūkst. Lt. Dėl 

užtrukusių pirkimo procedūrų ir gautų žemesnių kainų tarp numatytų ir panaudotų lėšų susidarė 40,4 tūkst. Lt 

skirtumas. 2013 m. iš investicijoms skirtų lėšų buvo įsigyta kompiuterių programinė įranga, būtina mokslo ir 

studijų procesui užtikrinti (38 pav.). 
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38 pav. Nepaprastųjų išlaidų struktūra 2013 m., tūkst. Lt  

 

LSU skolos 

Lietuvos sporto universiteto skolos 2013 m. gruodžio 31 d. pateiktos 42 lentelėje, bendra LSU skolų 

dinamika 2007–2013 m. – 43 lentelėje, skolos Universitetui (uždirbtos, bet negautos pajamos) be nuvertėjimo 

2013 m. gruodžio 31 d. – 44 lentelėje. 
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42 lentelė. LSU skolos 2013 m. gruodžio 31 d., tūkst. Lt 

Tiekėjo pavadinimas   Skolos rūšis Suma, tūkst. Lt 

UAB „ARS-Trade“ Už paslaugas 2,00 

AB „Kauno energija“ Už šildymą 40,3 

Įmonės „Fisher Scientific UK Ltd.“ Lietuvos filialas Už prekes 69,7 

UAB „Sky energy group“ Už elektros energiją 8,70 

AB „Lesto“ Už elektros energiją 2,50 

UAB „Sors & Mercury“ Už paslaugas 1,10 

Kiti kreditoriai Už paslaugas 3,20 

Iš viso 127,5 

 

43 lentelė. Bendra LSU skolų dinamika 2007–2013 m., tūkst. Lt 

Metai 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

LSU skolos, įskaitant projektus 100 168,7 60,0 949,4* 1654,2** 127,4*** 127,5**** 

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

** – iš jų 1598 tūkst. Lt dėl negauto projekto finansavimo;  

*** – iš jų 42,1 tūkst. Lt dėl negauto projekto finansavimo; 

**** – iš jų 69,7 tūkst. Lt dėl negauto projekto finansavimo. 

 

44 lentelė. Skolos Universitetui 2013 m. gruodžio 31 d., tūkst. Lt 

LSU skolininkai Už ką skolingi Suma, tūkst. Lt 

LSU studentai Už mokamas studijas 431,6 

Studentai, apgyvendinti bendrabutyje Bendrabučio mokestis 28,0 

AB „Kraft Foods Lietuva“ Už baseino nuomą 1,9 

UAB „Beljana“ Už baseino nuomą 1,4 

UAB „Eurotopas“ Už baseino nuomą 3,0 

AB „Lesto“ Už baseino nuomą 2,7 

UAB „GBM INVEST“ Už baseino nuomą 1,3 

Įmonė „MONDELEZ EUROPE SERVICES Gmbh“ Už baseino nuomą 4,0 

Sporto mokykla „Viltis“ Už maniežo nuomą 11,7 

Sporto mokykla „Gaja“ Už maniežo nuomą 0,8 

Kauno futbolo ir beisbolo klubas Už maniežo nuomą 2,5 

Asociacija „Dolce Moto“ Už maniežo nuomą 3,6 

Kauno m. vaikų ir jaunimo mokykla „Ąžuolas“ Už maniežo nuomą 0,8 

Arnoldas Kliučinskas Už maniežo nuomą 1,5 

Vandensvydžio federacija (Kaunas) Už maniežo nuomą 0,8 

UAB „Skonio versija“ kavinė-baras „Atletas“ Už patalpų nuomą 1,3 

UAB „Skonio versija“ kavinė-baras „Atletas“ Už komunalinius patarnavimus 1,6 

UAB „Mūsų knyga“ Už knygas 0,8 

UAB „Valatkai“ Už Birštono bazės paslaugas 2,3 

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

Ryšių su visuomene kompanija „Publicum“ Už patalpų nuomą 0,8 

Lietuvos moksleivių krepšinio lyga Už patalpų nuomą 2,3 

Sporto mokykla „Gaja“ Už patalpų nuomą 7,8 

Sporto mokykla „Viltis“ Už paslaugas 7,0 

Lietuvos mokslo taryba Už paslaugas 2,6 

VŠĮ „Žalgirio krepšinio centras“ Už paslaugas 1,8 

VŠĮ „BC JAZZ“ Už paslaugas 1,7 

Kiti skolininkai Už paslaugas 8,3 

Iš viso 536,6 

 

Bendra skolų Universitetui kaita 2007–2013 m. pateikta 45 lentelėje. 

 
45 lentelė. Bendra skolų Universitetui kaita 2007–2013 m., tūkst. Lt 

Metai 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Skolos Universitetui 341,2 384,1 361,0 548,1 314,2* 653,4** 536,6 

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

** – iš jų 42,1 tūkst. Lt – projekto išlaidų išankstinis apmokėjimas. 
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Universiteto skolų ir įsiskolinimo kaita 2007–2013 m. (be projektinio finansavimo) pateikta 39 paveiksle. 
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39 pav. Universiteto skolų ir įsiskolinimo kaita 2007−2013 m. 

 

Studentų rėmimas 
 

Stipendijos 

2013 m. LSU vykdė Studentų rėmimo ir kreditavimo programą. Šiai programai įgyvendinti buvo gauta 

431,7 tūkst. Lt. Studentams skatinti iš Universiteto nuosavų lėšų buvo skirta 408 tūkst. Lt. Šių lėšų skirstinys 

pateiktas 46 lentelėje. 

 
46 lentelė. Studentų rėmimo ir kreditavimo programos lėšų skirstinys 

Išlaidų rūšys Suma, tūkst. Lt 

Stipendijos pagal mokymosi rezultatus 461,9 

Vienkartinės stipendijos 18,7 

Stipendijos doktorantams 346 

Iš viso 826,6 

 

2013 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 neįgaliesiems – buvo išmokėta 29032 Lt. Šių lėšų skirstinys pateiktas 47 lentelėje. 

 

47 lentelė. Lėšos, skirtos neįgaliųjų studentų paramai 

Išlaidų rūšys Suma, Lt 

Specialiesiems poreikiams tenkinti 21960 

Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti 7072 

Iš viso 29032 
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LSU Rinkodaros skyriaus (toliau – Skyrius) tikslas – formuoti Universiteto įvaizdį ir lėšų pritraukimo 

strategiją, kelti studijų ir mokslo prestižą, didinti Universiteto matomumą. 

LSU viešinimas 

Iki 2013 m. rugsėjo mėn. vienas svarbiausių Skyriaus uždavinių buvo formuoti teigiamą LSU įvaizdį ir 

viešinti su Universitetu susijusią informaciją visuomenei. Vėliau viešinimo funkciją perėmė įsteigtas Ryšių su 

visuomene skyrius. 

Rinkodaros skyriaus iniciatyva buvo pagaminta palapinė su LSU logotipu. Ši palapinė kaip reklaminis 

plotas buvo naudojama per įvairius renginius: Kauno pusmaratonį ir maratoną, „Druskininkų dienas“, „Kauno 

dienas“, „Sveikatos dienas“, „Sportas visiems“ varžybas Palangoje, studijų muges ir kt. 

Iki 2013 m. rugsėjo mėn. Skyrius, bendradarbiaudamas su LSU atstovu žiniasklaidai Žilvinu Slauskiu, 

rengė ir platino informaciją bei pranešimus žiniasklaidai ir LSU bendruomenei. Žiniasklaidos atstovai buvo 

kviečiami į Universitete vykstančius renginius, įvairių projektų pristatymus, LSU ir socialinių bei verslo partnerių 

bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo renginius. Skyriui padedant Universiteto veikla buvo viešinama 

internete (www.lrytas.lt, www.delfi.lt, www.15min.lt, www.diena.lt ir kt.), spaudoje (žurnaluose „IQ“, „Veidas“, 

„Mūsų krepšinis“, „Kur studijuoti“, „Kuo būti“, „Kur stoti“, laikraščiuose „Alytaus naujienos“, „Mano Druski-

ninkai“ ir kt.), per sporto bei kitus renginius. 

 

 
40 pav. LSU mokslinių tyrimų pristatymas Palangoje 
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Spalio mėn. Skyrius pradėjo reklaminę kampaniją studentams „Tapk LSU veidu“. Šios kampanijos metu 

vyko konkursas LSU studentams: jie buvo kviečiami siųsti savo nuotraukas ir atsakyti į klausimus apie studijas 

Universitete. Išrinkta po vieną kiekvienos LSU studijų programos atstovą-nugalėtoją. Šie studentai buvo 

pakviesti į asmeninę fotosesiją, iš jų imti interviu ir parengti nuotraukų maketai, reklamuojantys kiekvieną LSU 

studijų programą. Nuotraukos ir studentų mintys pateko į reklaminį mūsų aukštosios mokyklos studijų 

programų bukletą ir plakatą (išleista 2014 m. sausio viduryje), į pagrindinį LSU interneto svetainės www.lsu.lt 

puslapį ir LSU paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“. 

 

 

41 pav. Reklaminės kampanijos „Tapk LSU veidu“ dalyvė  

Laura Lingytė 

 

42 pav. LSU bakalauro studijų programų plakatas 

 

 

43 pav. Pagrindinis atnaujintos LSU svetainės puslapis 
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Komunikacija ir informacijos sklaida 

Iki 2013 m. rugsėjo mėn. Skyrius prižiūrėjo ir koordinavo LSU paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“. 

Šioje paskyroje skleidžiama įvairi informacija LSU studentams (naujienos, su studijomis susiję klausimai, 

renginių anonsai ir kt.), moksleiviams (potencialiems studentams) bei visuomenei, bendraujama, atsakoma į 

užduodamus klausimus.  

Skyrius kuruoja LSU interneto svetainės skiltį „Klausk“. Norintieji studijuoti mūsų aukštojoje mokykloje 

ir studentai gali užduoti jiems rūpimą klausimą, o Skyriaus darbuotoja atsako ir juos informuoja. Kasdien 

sulaukiama vidutiniškai po 4–5 interesantų klausimus įvairiomis temomis: kokie reikalingi egzaminai stojant į 

LSU, studijų programų ypatumai, egzaminų tvarkaraščiai, kokia galimybė gauti stipendiją ir kt. 

Skyriaus iniciatyva Universiteto centriniuose rūmuose įrengti televizoriai informacijos sklaidai. 

Sukurtas patrauklesnis LSU interneto svetainės lietuvių ir anglų kalbomis dizainas. 

Studijų programų viešinimas 

Ir 2013 m. Skyrius rengė asmenines ekskursijas-atvirų durų dienas potencialiems LSU studentams: 

moksleivis (jam patogiu metu) supažindinamas su LSU, jį dominančia studijų programa, dėstytojais, studentais, 

infrastruktūra ir kt. Tokios atvirų durų dienos buvo viešinamos per Kaune ir Vilniuje vykusias studijų muges, 

interneto svetainėje www.lsu.lt, socialiniame tinkle „Facebook“. 

Skyrius parengė reklaminį-informacinį bukletą apie LSU studijų programas Lietuvos rinkai 

(moksleiviams). Bukletas buvo platinamas per aukštųjų mokyklų muges Kaune ir Vilniuje, dalijamas į LSU 

atvykstantiems moksleiviams, vizitų į mokyklas ir įvairių sporto renginių metu, išsiųstas į visas Lietuvos 

gimnazijas ir vidurines mokyklas. Bukleto elektroninis variantas buvo siunčiamas į įvairių sporto šakų 

federacijas, prašoma pasidalyti šia medžiaga su treneriais ir jų auklėtiniais. 

Skyrius parengė reklaminius-informacinius bukletus apie LSU studijų programas anglų kalba užsienio 

rinkai. Bukletai buvo platinami Kazachstane ir kitose užsienio šalyse vykusių aukštųjų mokyklų mugių metu (į jas 

vyko LSU Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irena Čikotienė). Universiteto darbuotojai juos pristatė per 

stažuotes užsienio universitetuose. 

LSU antrosios pakopos studijų pakopos programos buvo viešinamos siunčiant informacinę medžiagą 
apie jas įvairių Lietuvos miestų visuomenės sveikatos biurams, sporto federacijoms ir kitoms sporto 
organizacijoms. 

Studijų tarptautiškumo skatinimas 

Siekiant pritraukti į LSU studentų iš užsienio šalių kartu su Tarptautinių ryšių skyriumi Universiteto 

studijų programos buvo viešinamos nemokamuose užsienio portaluose: 

www.studyportals.eu 

www.university-directory.eu 

www.studyabroad.com 

www.diversityabroad.com 

www.educations.com 

www.studyabroaduniversities.com 

www.spainexchange.com 

www.masterstudies.com 

Glaudžiai bendradarbiaujama ir su Lietuvos, ir su užsienio interneto portalais – gruodžio mėn. parengti 
nauji LSU studijų programų reklaminiai langeliai.  

Rinkodaros skyrius, bendradarbiaudamas su Tarptautinių ryšių skyriumi, vedė derybas su įvairiomis 

agentūromis, atsakingomis už ne ES studentų pritraukimą. 

Bendradarbiavimas su mokyklomis 

Skyrius tęsė prieš kelerius metus pradėtas išvykas-vizitus į Lietuvos mokyklas. Specialiai apmokyta 

Skyriaus komanda, dėstytojai ir studentai per šias išvykas pristatė Universitetą, jo studijų programas, 

moksleiviams suteikė informaciją, atsakė į jiems rūpimus klausimus. Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Skyriaus 

rinkodaros specialistė V. Abramavičiūtė koordinavo Švietimo mainų paramos fondo finansuojamą projektą 

„Erasmus Lietuvos mokykloms“. Kartu su kolegomis ir Universitete studijavusiais Erasmus mainų programos 

studentais viešėjo 11-oje mokyklų, kuriose pristatė šią programą, dalijosi patirtimi, supažindino su LSU studijų 

programomis ir moksline veikla. 2013 m. iš viso aplankyta 122 Lietuvos mokyklos. 



 

Lietuvos sporto universiteto veikla 2013 metais 

 82 

Renginių organizavimas 

Iki 2013 m. rugsėjo mėn. Skyrius organizavo ir koordinavo įvairius LSU renginius: Mokslo metų pradžios 

šventę, LSU Garbės profesoriaus K. Miškinio ir Garbės daktaro I. Staškevičiaus inauguracijos šventę, Diplomų 

įteikimo šventę Kauno Arkikatedroje. 

Firminis stilius 

2013 m., kurdamas vieningą LSU firminį stilių, Skyrius organizavo naujų suvenyrų, aprangos su Univer-

siteto logotipu dizaino, gamybos ir leidybos darbus: 

• rengė pastatomuosius stendus, bukletus, kuriuos pristatė aukštųjų mokyklų mugėse; 

• atliko įvairių mūsų aukštosios mokyklos renginių plakatų, kvietimų, skrajučių dizaino darbus; 

• sukūrė LSU Garbės daktaro ir Garbės profesoriaus medalius; 

• sukūrė rektoriaus ataskaitos apie LSU veiklą 2012 m. viršelį ir vidinių puslapių tinklelį, organizavo 

spaudos darbus ir kt.; 

• sukūrė naujo trikalbio e. mokslo žurnalo „Laisvalaikio tyrimai“ dizainą; 

• sukūrė daktaro disertacijos ir santraukos viršelių dizainą; 

• sukūrė studijų knygų „Ligonių ir neįgaliųjų masažas“, „Šiuolaikinė kūno kultūra“ ir „Plaukimas 

šiuolaikiškai“ viršelių dizainą; 

• sukūrė LSU darbuotojų vizitinių kortelių dizainą. 

 

 

Ryšiai su visuomene 
 

2013 m. rugpjūčio 16 d. LSU Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 4) patvirtinta nauja LSU struktūra, kurioje 

numatyta įkurti Ryšių su visuomene (toliau – RSV) skyrių. 2013 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos sporto universiteto 

rektoriaus įsakymu Nr. ISAK 288/P patvirtinti šio skyriaus nuostatai. 

RSV skyriuje dirba trys darbuotojai: Žilvinas Slauskis – direktorius, Giedrė Brazaitytė – ryšių su 

visuomene specialistė, Andrius Baranovas – medijų specialistas. 

RSV skyriaus tikslas – administruoti, koordinuoti ir valdyti Lietuvos sporto universiteto ryšius su 

visuomene (LSU bendruomene ir išoriniais interesantais), pasitelkiant viešųjų ryšių organizavimo priemones. 

2013 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais RSV skyrius daugiausia dėmesio skyrė Universiteto interneto 

svetainės informacijos lietuvių ir anglų kalbomis atnaujinimui, LSU veiklos viešinimui bendruomenei ir 

žiniasklaidai, bendruomeniškumo didinimui, vaizdinio pristatymo gerinimui.  

Vidinė komunikacija  

2013 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais LSU interneto svetainėje buvo parengta ir paviešinta 138 

pranešimai. Svetainės skiltyje „Artimiausi renginiai“ buvo nuolat atnaujinama informacija apie artėjančius LSU 

renginius.  

Skyriaus iniciatyva Universiteto interneto svetainėje atnaujinta informacija: sukurtos papildomos 

skiltys Struktūra, Darbuotojams, Žiniasklaidai, Verslui ir visuomenei, papildyta informacija apie padalinių veiklą, 

įkelta daug naujų nuotraukų, daug dėmesio skirta informacijos pateikimui rusų kalba. Atnaujinta svetainės 

skiltis LSU mokslininkų pasiekimai: pagerėjo vaizdinis pristatymas, nuolat atnaujinama informacija, parengti 

vaizdo reportažai apie Sporto mokslo ir inovacijų institutą, Genetinių tyrimų laboratoriją, LSU doktoranto 

mokslinį tyrimą. Skyriaus iniciatyva parengtas Universiteto 2012–2013 m. švenčių ir renginių sąrašas, kartu su 

LSU kanclerio pavaduotoja parengtos „LSU oficialios informacijos viešinimo taisyklės“.  

Skyrius pradėjo rengti vaizdo pristatymų ciklą apie Universiteto studijų programas, siekdamas 

šiuolaikiškai ir patraukliai pristatyti LSU būsimiesiems studentams. 

Išorinė komunikacija  

Buvo rengiama ir platinama informacija bei pranešimai Lietuvos žiniasklaidai. 2013 m. rugsėjo–

gruodžio mėnesiais RSV skyrius parengė ir išplatino 40 pranešimų. Žiniasklaidos atstovai buvo kviečiami į LSU 

vykstančius renginius, projektų pristatymus, LSU ir socialinių bei verslo partnerių bendradarbiavimo sutarčių 

pasirašymo renginius. Šiuos pranešimus publikavo svarbiausi Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai: 

delfi.lt, lrytas.lt, 15min.lt, alfa.lt, lzinios.lt, sportas.lt, basketnews.lt ir kt., laikraščiai „Kauno diena“, „Lietuvos 
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rytas“, „Laikinoji sostinė“, reportažus transliavo LRT laidos „Laba diena, Lietuva“, „Panorama“, „Septynios 

Kauno dienos“, INIT televizijos „Žinios“, radijo stotys „Laisvoji banga“, LRT, „Tau“ ir kt. 

Išplatintuose pranešimuose žiniasklaidai buvo pristatoma informacija apie LSU mokslo, studijų, sporto 

pasiekimus, tarptautinę veiklą: LSU Garbės daktaro vardo suteikimo ceremonijas, LSU savaitgalio krepšinio 

akademiją moksleiviams, LSU rengiamą tarptautinį krepšinio seminarą, olimpiniam čempionui V. Aleknai 

Universitete atliktus fizinio parengtumo testus, pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su socialiniais 

partneriais, apie galimybes LSU studentams stažuotis NBA, Universitete vykusius renginius, naują LSU studijų 

programą Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena ir kt. 

2013 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais RSV skyriaus iniciatyva buvo parengti ir parodyti 4 reportažai apie 

LSU veiklą. Rugsėjo 10 d. LRT televizijos tiesioginė aktualijų laida „Laba diena, Lietuva“ transliavo interviu su LSU 

Sporto mokslo ir inovacijų instituto direktoriumi doc. dr. Sigitu Kamanduliu. Rugsėjo 15 d. per LRT televiziją 

buvo pristatytas neseniai įkurtas LSU Sporto mokslo ir inovacijų institutas: reportažas buvo parodytas per 

„Panoramą“, laidą „Labas rytas, Lietuva“. Spalio 9 d. LRT televizijos tiesioginė aktualijų laida „Laba diena, 

Lietuva“ transliavo interviu su LSU Sporto ir laisvalaikio centro vadovu doc. Česlovu Garbaliausku apie projektą 

jaunimui „Judėk kartu su LSU“. Lapkričio 4 d. LRT televizijos aktualijų laidoje „Laba diena, Lietuva“ buvo 

kalbinami LSU Sporto biomedicinos fakulteto dekanas doc. dr. Nerijus Masiulis ir doc. dr. Sandrija 

Čapkauskienė. Lapkričio mėnesį radijo stoties „Laisvoji banga“ tiesioginiame eteryje LSU Sporto biomedicinos 

fakulteto dekanas doc. dr. Nerijus Masiulis kalbėjo apie fizinio aktyvumo svarbą šaltuoju metų laiku. 

Socialiniai tinklai 

RSV skyrius kuruoja Universiteto pristatymą ir dalyvavimą socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir 

„Youtube“.  

LSU socialinio tinklo „Facebook“ bendruomenei priklauso daugiau kaip 3500 draugų-narių, kuriuos 

pasiekia šiuo kanalu platinama LSU informacija. 2013 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais per LSU „Facebook“ 

paskyrą RSV skyrius išplatino 201 informacinį pranešimą (žinutes, skelbimus, renginių anonsus ir kt.). 

„Facebook“ paskyroje nuolat pateikiama naujausia informacija apie LSU vykstančius renginius (anon-

sai, foto ir vaizdo reportažai), bendruomenė informuojama apie LSU studentų ir dėstytojų pasiekimus, kartu su 

Karjeros ir kompetencijų plėtotės centru viešinami studentams aktualūs darbo bei praktikos skelbimai ir kt. 

2013 m. rugsėjį RSV skyrius įkūrė Lietuvos sporto universiteto „Youtube“ paskyrą. Joje viešinami vaizdo 

siužetai apie LSU įvykius, renginius, studijų programų pristatomieji filmukai ir kt. Rugsėjo–gruodžio mėnesiais 

Universiteto „Youtube“ paskyroje buvo pateikta 20 RSV skyriaus parengtų vaizdo reportažų apie Pasaulinę 

mokslo dieną taikai ir vystymuisi, apie neįgaliųjų renginį „Šokis sveikatai“, sukurtas LSU baseino pristatymas, 

reportažų ir vaizdo paskaitų ciklas apie Tarptautinį krepšinio vadybos seminarą Lietuvos sporto universitete. 

Sporto edukologijos fakulteto dekano Arūno Emeljanovo ir šio fakulteto studentų iniciatyva RSV 

skyrius parengė ir nufilmavo LSU Kūno kultūros studijų programos studentų šokį „Grečenikė“, kuris buvo 

patalpintas Pasaulio sveikatos ir sveikatingumo tinklo „HOPSports“ interneto svetainėje (interneto prieiga: 

http://hopsports.com/videos/international). Šokio metu grafiniu vaizdu pristatomas LSU, matyti Universiteto 

logotipas, per „Google maps“ parodoma, kur yra LSU. 

Ryšių su visuomene skyrius elektroniniu paštu ir per „Facebook“ paskyrą nuolat sulaukia moksleivių, 

besidominčių studijomis LSU, klausimų. Interesantai informuojami ir konsultuojami apie studijų programas, 

Universiteto veiklą. 

Renginiai 

Per 2013 m. rugsėjį–gruodį RSV skyrius organizavo ir koordinavo įvairius LSU vykusius renginius, tarp jų – 

LSU 79-erių metų sukakties šventę, Kalėdinį LSU bendruomenės vakarą ir kt. Inicijavo straipsnių ciklą apie 

Universiteto ištakas interneto svetainėje (straipsnius „Pirmasis AKK kursų vadovas – svarbiausių Lietuvos sporto 

įvykių organizatorius“, „Universiteto ištakos – Aukštieji kūno kultūros kursai“ parengė dr. Daiva Majauskienė). 

 



 

Lietuvos sporto universiteto veikla 2013 metais 

 84 

 







 

Biblioteka ir leidyba 

 87 

 

Biblioteka 
 

Bibliotekos veikla buvo nukreipta į kuo geresnių sąlygų sudarymą bendruomenės nariams naudotis 

įvairiais informaciniais ištekliais, į informacijos paieškos įgūdžių ugdymą. 

Informacinių technologijų diegimas 

Bibliotekoje eksploatuojamos elektroninės ALEPH sistemos leidinių komplektavimo, katalogavimo, 

dalykinimo ir periodinių (tęstinių) leidinių posistemės. 2013 m. Bibliotekoje buvo baigta diegti leidinių 

cirkuliacijos posistemė, visiškai atsisakyta leidinių išdavimo registravimo popieriniuose formuliaruose. 

Bibliotekos kompiuteriniame kataloge per 2013 m. užregistruota 1171 pavadinimo leidiniai iš bibliotekos fondo. 

Metų pabaigoje kataloge buvo iš viso 15086 įrašai. Buvo tęsiami Universiteto personalo mokslinių publikacijų 

bazės sudarymo darbai. Per 2013 m. ši duomenų bazė papildyta 488 įrašais. Biblioteka toliau pildė LSU 

Elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę. Per metus joje užregistruotos 469 magistro tezės, disertacijos ir 

jų santraukos, baigiamieji bakalauro darbai. 2013 m. pabaigoje šioje duomenų bazėje buvo 1447 įrašai. 2013 m. 

Biblioteka įsitraukė į ESF lėšomis finansuojamo projekto „eLABA integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra“ veiklą. 

Projekto eigoje bus sukurta ir pradėta naudoti institucinė elektroninių dokumentų talpykla, Universitete įdiegta 

plagiato patikros sistema.  

Bibliotekoje įrengta 11 kompiuterizuotų darbo vietų darbuotojoms. Šiuo metu kompiuterinę įrangą 

būtina atnaujinti. 

Bibliotekos skaityklose įrengta 19 kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams, 2013 m. buvo atnaujinta 

kompiuterinė įranga. Skaityklose teikiamos kopijavimo, spausdinimo ir skenavimo paslaugos. 

Skaitytojų aptarnavimas 

2013 m. Bibliotekoje užregistruota 2420 skaitytojų, 90 proc. jų yra studentai. Skaityklų lankomumas 

gerokai padidėjo. Sumažėjo spaudinių išdavimas skaityklų lankytojams ir į namus. Daugiausia buvo skaitomi 

kūno kultūros ir sporto, medicinos ir visuomenės mokslų sričių leidiniai lietuvių ir anglų kalbomis. 48 lentelėje 

pateikiami bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai 2010–2013 m. 

 

48 lentelė. Bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai 2010–2013 m. 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Iš viso lankytojų 45898 25273 29567 34356 

Skaityklose 29431 13715 16608 24426 

Abonementuose 16467 11558 12959 9930 

Iš viso išduota leidinių 94971 38403 32478 28459 

Knygų 67499 24626 24848 20757 

Periodinių leidinių 27473 12373 7324 6203 

Rankraščių 1687 1306 261 1039 
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Bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės 

Dalyvaudama projekte „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ biblioteka 

prenumeravo informacines mokslinių duomenų bazes EBSCO 10 duomenų bazių paketą, Sport Discus, Emerald 

Management eJournals Collection, SprigerLINK, Taylor and Francis, organizavo kitų duomenų bazių 

(CRCnetBASE, Spriger eBooks, Taylor and Francis eBooks, Applied Science and Technology Source, Mybrary, East 

View Information Services, Bentham Science Publishers, Biblio Rossica ir kt. (iš viso 21) nemokamus bandymus. 

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 publikacijų 

duomenų bazėje, Elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėje; 

• tęsė 2011 m. pradėtą veiklą vykdant projektą „Duomenų bazė Lituanistika“; 

• Universiteto interneto svetainės Bibliotekos puslapyje ir intranete nuolat skelbė apie bibliotekos 

teikiamas informacines paslaugas, atsakė į skaitytojų bibliografines užklausas, vykdė konsultacijas 

(10370 per metus). 

Renginių organizavimas 

Lankytojų dėmesio ir gerų atsiliepimų sulaukė šie bibliotekos renginiai: „Sporto žurnalistika: kas tai?“, 

„Smuiko popietė“, susitikimas su aktore Doloresa Kazragyte, taip pat kiti renginiai sveikos gyvensenos temomis. 

2013 m. buvo surengta 15 teminių parodų: „2013 m. – sveikatingumo metai“, „Šokio menas“, „Kas yra 

komunikacija“, „Krepšinis – lietuvio gyvenimas“, „Pilatesas – intelektuali mankšta“, „Profesorių Algirdą 

Čepulėną (1941–2013) prisimenant“ ir kt. Bibliotekos darbuotojos parengė 12 teminių stendų, 12 naujų knygų 

ekspozicijų. Buvo surengta 12 studentams labai svarbių mokymų informacijos paieškos Bibliotekos ir 

tarptautinėse duomenų bazėse klausimais. 

Fondo komplektavimas 

Bibliotekos fondas buvo formuojamas atsižvelgiant į LSU studijų programas. Bendruomenė buvo 

nuolat informuojama apie naujausias Lietuvos leidyklų išleistas knygas ir Bibliotekos gautus leidinius. 

 

49 lentelė. Bibliotekos fondo skirstinys 2010–2013 m. 

  2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Leidinių fondas (iš viso egz.) 150835 134199 121170 122356 

Leidinių fondas (pavadinimų skaičius) 42335 411 42842 42338 

Per metus įsigyta leidinių (iš viso egz.) 1791 1671 1956 2161 

Įsigyta knygų (pavadinimų skaičius) 470 411 478 468 

Įsigyta periodinių leidinių (pavadinimų skaičius) 65 54 50 45 

Nurašyta leidinių (iš viso egz.) 10633 18307 14985 975 

 

Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

Bibliotekos darbuotojos aktyviai kėlė savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudamos įvairiuose renginiuose: 

ERASMUS personalo stažuotėse Lenkijos ir Portugalijos universitetų bibliotekose, ALEPH mokymuose (7 

darbuotojos), seminare „Katalogavimo perspektyvos ir naujienos““ (3 darbuotojos), LITMIS ataskaitinėje 

konferencijoje „Informacinė infrastruktūra mokslui ir studijoms“ (1 darbuotoja), seminare „Oxford University 

Press duomenų bazės mokymai“ (1 darbuotoja) ir kt. 

Išvados 

Įgyvendinus projektą „Studijų infrastruktūros plėtojimas ir bazinės įrangos atnaujinimas, juos 

pritaikant sunkias fizines negalias turinčių studentų specialiems poreikiams LKKA“ labai pagerėjo Bibliotekos 

lankytojų ir darbuotojų darbo sąlygos: išsiplėtė skaityklų plotas, įrengta daugiau interneto prieigos vietų. 

Biblioteka tapo populiari vieta studentų savarankiškam darbui, laisvalaikiui tarp paskaitų praleisti. 
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Leidyba 
 

Leidybos grupės darbuotojos redaguoja Universiteto mokslo ir studijų leidinių rankraščius, skaito ir 

taiso korektūros klaidas kompiuteriu, maketuoja leidinius, redaguoja svarbiausius Universiteto dokumentus. 

Vykdant restruktūrizaciją Leidybos grupė rugsėjo mėn. vėl buvo prijungta prie Bibliotekos. Grupėje liko 

dirbti dvi darbuotojos užimančios 2,5 etato: vyresniosios redaktorės, elektroninės leidybos specialistės ir 

leidinių tvarkytojos (0,5 etato). Vadovauti grupės veiklai pavesta Bibliotekos vedėjai. 

2013 m. buvo išleista dvi studijų knygos, 11 disertacijų ir jų santraukų, suredaguota ir sumaketuota 10 

svarbių Universiteto dokumentų. Iki rugsėjo mėnesio išleista trys periodinio mokslo žurnalo „Ugdymas. Kūno 

kultūra. Sportas“ ir vienas žurnalo „Reabilitacijos mokslai. Slauga, kineziterapija, ergoterapija“ numeris. 

2013 m. sukurta naujo trikalbio elektroninio mokslo žurnalo „Laisvalaikio tyrimai / Leisure time 

research / Исследования досуга“ struktūra. Žurnalo steigėja – LSU Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos 

katedra, vyriausioji redaktorė – doc. dr. B. Švagždienė. Numatyta kasmet parengti ir išleisti po du šio žurnalo 

numerius. 2013 m. parengta ir įkelta į elektroninę erdvę 1 ir 2 žurnalo numeriai (interneto prieiga: 

laisvalaikio.tyrimai@lsu.lt). 

Leidybos grupė yra Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA) narė. Šioje asociacijoje susibūrusios 

dauguma Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų leidyklų, pritariančių LALA tikslui – kartu spręsti 

elektroninės leidybos profesionalaus rengimo, kaupimo ir platinimo, popierinės (tradicinės) knygų leidybos, 

reklamavimo ir platinimo, taip pat Lietuvos visateksčių elektroninių dokumentų duomenų talpyklos kūrimo ir 

skleidimo problemas.  

2013 m. vasario mėn. kartu su LALA nariais Universitetas dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, vykusioje 

LITEXPO parodų rūmuose. LSU eksponavo apie 80 pavadinimų leidinių, mūsų stendai buvo gausiai lankomi, 

knygos perkamos.  

Redaktorės nuolat konsultuoja Universiteto darbuotojus ir studentus leidybos, redagavimo, 

maketavimo, kalbos kultūros klausimais. Atsižvelgiant į studentų poreikius, didelė dalis Universiteto autorių 

leidinių patalpinta LSU nuotolinio mokymo sistemoje. 
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44 pav. Parengtų ir išleistų leidinių apimtis (sp. lankais) 2008–2013 m. 

 

50 lentelė. Lėšos leidiniams spausdinti ir surinktos už leidinių platinimą 2008–2013 m.  

Lėšų šaltinis 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

LSU lėšos 31698 178303 60022 88000 61766 12336 

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija 54000 Negauta Negauta Negauta Negauta Negauta 

Autoriai ir rėmėjai (LTOK, KKSD ir kt.) 19198 
Nėra 
duomenų 

Nėra 
duomenų 

Nėra 
duomenų 

3370 Negauta 

Kiti šaltiniai, fondai (LMT, ESF ir kt.) – – – 11041 5027 16460 

Iš viso 128895 196353 78135 119019 98798 28796 

Už išplatintus leidinius įnešta į LKKA 
kasą 

23999 18050 18113 19978 28635 20840 
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2013 m. Informacinių technologijų skyrius pertvarkytas į Informacinių technologijų ir nuotolinių studijų 

centrą, paskirtas naujas Centro vedėjas. Vienas pagrindinių pertvarkos tikslų – skatinti darbo ir lėšų 

panaudojimo efektyvumą. Siekiant šio tikslo buvo atsisakyta bibliotekos administratoriaus ir kompiuterių klasių 

administratoriaus pareigybių ir vietoj jų priimti programuotojas ir darbo vietų administratorius. 

2013 m. buvo siekiama automatizuoti procesų procedūras, padedančias sutaupyti darbuotojų laiko ir 

palengvinančias jų darbą.  

Skatinant darbuotojus naudotis Outlook programa, 2013 m. jiems buvo surengti Outlook programos 

mokymai ir pristatytos papildomos šios programos galimybės. 

Saugesniam ir geresniam interneto veikimui užtikrinti 2013 m. buvo pakeisti keli tinklo maršruto 

parinktuvai. 

Greitaveikai pagerinti ir dėl sklandesnio IT technologijų naudojimo buvo nupirkta naujų kompiuterių 

darbuotojams ir mokymui(si) auditorijose. Daug dėmesio skirta Bibliotekos skaitykloms – visi skaityklų 

kompiuteriai pakeisti naujais. Modernizuojant auditorijas nupirkta naujų projektorių ir kolonėlių. 

Lėšos, skirtos IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti 

Lėšų, skirtų IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti 2006–2013 m., kaita pavaizduota 45 paveiksle. Iš 

paveikslo matyti, kad 2013 m., palyginti su 2012 m., IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti skirta mažiau lėšų, tačiau 

buvo siekiama lėšas panaudoti kuo efektyviau (pavyzdžiui, buvo perkama labai geros kokybės, bet pigesnė 

kompiuterinė įranga ir pan.). 
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45 pav. Lėšų, skirtų IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti 2006–2013 m., kaita 

 

46 paveiksle pavaizduotas lėšų, skirtų IT infrastruktūrai, 2013 m. skirstinys. Iš paveikslo matyti, kad IT 

infrastruktūrai išlaikyti buvo skirta daugiausia lėšų – 79 proc., panaudota plėtrai – 15 proc., o nepanaudotos 

lėšos sudaro 6 proc. 
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46 pav. Lėšų, skirtų IT infrastruktūrai 2013 m., skirstinys 

 

47 paveiksle pavaizduota, kaip buvo panaudotos skirtos lėšos.  

 

 

47 pav. Lėšų panaudojimo 2013 m. skirstinys 

 

Iš paveikslo matyti, kad už didžiąją dalį lėšų (73 proc.) buvo nupirkta nauja kompiuterinė technika: 

kompiuteriai, projektoriai, kolonėlės, belaidžio ryšio stotelės. Taupydami lėšas dalį kompiuterinės technikos 

negarantinio remonto darbų atliko patys Centro darbuotojai. 

Atlikti darbai plečiant kompiuterių tinklą 

2013 m. buvo toliau plečiamas kompiuterių tinklas, įrengtos naujos kompiuterių tinklo prieigos vietos 

auditorijose ir kabinetuose, didinamas tinklo patikimumas ir greitaveika Universiteto tinklo viduje. Tam dalis 

senų tinklo šakotuvų buvo pakeista naujais. 

Kompiuterizuotų darbo vietų ir auditorijų įrengimas 

Buvo atlikta IT poreikio analizė. Ji parodė, kad Universitete reikia atnaujinti didžiąją daugumą 

kompiuterių. 2013 m. buvo įsigyta 51 naujas kompiuteris (4 nešiojamieji ir 47 stacionarieji), nupirkta keturi 

nauji projektoriai. Šiuo metu yra kompiuterizuota apie 90 proc. darbo vietų.  

Iš viso Universitete yra 383 kompiuteriai, iš jų apie 67 proc. yra senesni nei 5 metų, o apie 21 proc. – 

senesni nei 10 metų, todėl 2014 m. numatoma tokias darbo vietas sparčiai atnaujinti.  

Iš 51 lentelės matyti, kad 2013 m., palyginti su 2012 m., kompiuterių skaičius padidėjo 19,69 proc. 

Nauji kompiuteriai buvo skirti nusidėvėjusiems Bibliotekos skaityklų ir darbuotojų kompiuteriams pakeisti. 

 

51 lentelė. Kompiuterių skaičiaus kaita 2007–2013 m. 

 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Kompiuterių skaičius vnt. 312 318 304 296 320 356 383 

Pokytis, proc. 5,41 1,92 –4,40 –2,63 8,11 11,25 19,69 

 

48 paveiksle pateikiamas kompiuterių skaičiaus kaitos ir procentinio pokyčio 2006–2013 m. grafinis 

vaizdas. Iš paveikslo matyti, kad 2013 m. kompiuterių skaičius, nurašius senus ir nupirkus naujus, padidėjo 27 

vienetais (pokytis – 19,6 proc., per pastaruosius ketverius metus – apie 25 proc.). Nemažai senų kompiuterių 

dar nenurašyta, todėl iš tikrųjų naudojamų kompiuterių yra mažiau. 
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48 pav. Kompiuterių skaičiaus kaita 2006–2013 m. 

 

Programavimo darbai 

Siekiant plėsti IT paslaugų apimtis, 2013 m. buvo priimtas programuotojas.  

Studentams sukurta galimybė pasikeisti slaptažodį ne Universiteto tinkle. 

Sukurta Studentų tvarkaraščių peržiūra terminaluose. Peržiūra pritaikyta terminalams, kad studentai 

galėtų greitai ir lengvai peržiūrėti studijų tvarkaraštį. 

Sukurtos automatizuotos procesų procedūros studentų ir darbuotojų duomenims importuoti į biblioteką. 

Lietuvos sporto universiteto informacinės sistemos (LSU IS) sukūrimas 

Universitetas naudoja kelias informacines sistemas, kurios turi daugumą reikiamų funkcijų, tačiau 

dalies funkcijų dar nėra nė vienoje IS. Per antrąjį 2013 m. pusmetį buvo sukurta LSU informacinė sistema turinti 

dar daugiau reikiamų funkcijų. Prisijungti prie sistemos galima lygiai taip pat, kaip prie kompiuterio ir el. pašto, 

taigi vartotojas neapsunkinamas papildomais prisijungimais ir slaptažodžiais. 

Sukurta nauja Užduočių registravimo posistemė. Dabar darbuotojai turi atgalinį ryšį el. paštu ir IS, taigi 

gali žinoti, ar jų pranešimai apie įvykį buvo užregistruoti, stebėti įvykio eigą ir rezultatus, papildyti pranešimus, 

primindami IT personalui apie įvykį. 2013 m. buvo užregistruota apie 770 pranešimų apie įvykius. Daugelį 

klausimų pavyko išspręsti telefonu, todėl pranešimai apie įvykius nebuvo registruojami.  

Sukurtas Terminalų užsklandų valdymas. Dabar atsakingajam darbuotojui nereikia atlikti sudėtingų 

procedūrų, kad galėtų valdyti terminalų užsklandas.  

2013 m. sukurta Darbuotojų kontaktų peržiūra. Dabar darbuotojo vardą, pavardę, padalinį, telefoną, 

vidaus telefoną, el. paštą galima labai greitai rasti naudojant Darbuotojų kontaktų peržiūros posistemę. 

2014 m. numatoma LSU IS funkcionalumą didinti – įdiegti elektroninį paraiškų, svarbių įsakymų valdymą. 

Nemokama Google Education elektroninio pašto platforma 

Vykdant Universiteto strategiją, antrąjį 2013 m. pusmetį buvo įdiegta nemokama Google Education 

elektroninio pašto platforma studentams. Tai sumažino netiesiogines išlaidas el. pašto priežiūrai, studentų 

pašto dėžučių talpa padidėjo iki 15 Gb, pagerėjo el. pašto stabilumas. Dauguma studentų jau naudojasi Google 

mail paslauga, taigi jau gerai žino vartotojo sąsają. 

Belaidžio ryšio aprėptis 

Belaidis ryšys neaprėpia visos Universiteto teritorijos. Buvo atliktos darbuotojų ir studentų apklausos dėl 

belaidžio ryšio poreikio. Apklausos rezultatai parodė, kad Universitete yra daug patalpų, kuriose tokio ryšio nėra. 

Belaidžio ryšio aprėpčiai išplėsti buvo nupirkta 15 papildomų belaidžio ryšio stotelių, kurios 5 proc. (iki 55 proc.) 

padidino belaidžio ryšio aprėptį Universiteto teritorijoje. Belaidžio ryšio aprėptį planuojama didinti ir toliau. 

Nuotolinių studijų plėtra 

Siekdamas sudaryti geresnes sąlygas nuotolinių studijų plėtrai, Centras, bendradarbiaudamas su 

Studijų kokybės priežiūros centru, pateikė pasiūlymus keisti Nuotolinių ir mišriųjų studijų organizavimo ir 

vykdymo tvarką. Buvo parengtas vaizdo pradžiamokslis, mokantis talpinti dalomąją studijų medžiagą į e-moky-

mo sistemą Moodle, kad daugiau dėstytojų galėtų dalytis mokomąja medžiaga per elektroninę sistemą. Nuo 

2013 m. e-mokymo sistemoje daugiau dalomosios medžiagos pasiekiama studentams, nes net iš 13 studijų 

programų (iš viso yra 19) virtualioje studijų aplinkoje Moodle patalpintas bent vienas dalykas (modulis). 
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52 lentelė. Projektų rengimas ir įgyvendinimas 2013 m. 

Projekto pavadinimas (atsakingasis asmuo) Trukmė 

Projekto vertė, Lt 

(ataskaitiniais 

metais įsisavinta  

lėšų Lt, arba  

vykdytos veiklos) 

Kofinansa- 

vimas, Lt 
Komentaras 

ES struktūriniai fondai: ESFA (Europos socialinio fondo agentūra), LVPA (Lietuvos verslo paramos agentūra) ir kt. 

1. Fizinio aktyvumo srityje dirbančių asmenų 
perkvalifikavimas ir kvalifikacijos tobulinimas,                          
Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-012 (I. Krikštaponytė) 

2012–2014 
648 628 
(2013 m. – 250 596,5) 129 726 Projektas vykdomas, ESFA 

2. Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio 
subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT, 
Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001 (J. Stanislovaitienė, 
T. Venckūnas) 

2012–2015 
96 900 
(2013 m. – 14 100) 

- 

Projektas vykdomas. 
Gauta papildoma vieta 
biologijos krypties 
doktorantūros studijoms 

3. Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasterio 
atviros prieigos MTTP infrastruktūros sukūrimas, 
Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-02-003 (A. Skurvydas, 
S. Kamandulis) 

2013–2015 2 933 016 247 300,90 

Projektas vykdomas, 
LVPA. LSU dalyvauja 
projekte kaip klasterio 
narys 

4. Ortopedinio kelio įtvaro su inovacinėmis poveikio 
priemonėmis prototipo sukūrimas, Nr. VP2-1.3-ŪM-02-
K-04-069 (A. Skurvydas, S. Kamandulis) 

2013–2015 512 809 – 

Projektas vykdomas, 
LVPA. LSU dalyvauja 
projekte kaip klasterio 
narys 

5. Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo 
sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose 
(FORMALIS), Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 
(K. Visagurskienė) 

2012–2014 985 413 1 996 
Projektas vykdomas, 
ESFA. LSU – partneris 

6. Periodinių mokslo leidinių leidyba, Nr. VP1–3.2–ŠMM–
02–V–02–002 (K. Visagurskienė) 

2012–2014 
117 434 
(2013 m. – 13 558,41) 

– 
Projektas vykdomas, 
ESFA. LSU – partneris 

7. Specialiųjų poreikių turintiems studentams studijų 
prieinamumo užtikrinimas, Nr. VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-
001 (J. Požėrienė) 

2012–2014 
20 000 000 
(2013 m. – studijų 
priemonės) 

– 
Projektas vykdomas. 
LSU – partneris 

8. ATVERK – ateities verslo komanda, Nr. VP1-2.2-ŠMM-
07-K-03-028 (I. Valantinė) 

2012–2013 
2 620 000 
(2013 m. – vykdyti 
mokymai) 

9 600 
Projektas baigtas.  
LSU – partneris 

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

2010–2013 
2 000 000  
(2013 m. – 52 400) 

– 
Projektas baigtas.  
LSU – partneris 

10. Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės 
ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje, rengimo 
tobulinimas – BIOMEDOKT, Nr. Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-
03-002  (A. Kuzmienė) 

2010-2015 
34 060 951,21 
(2013 m. – 292 500) 

– 
Projektas vykdomas.  
LSU – partneris 

11. Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra, Nr. 
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001 (I. Čikotienė) 

2007 - 2015 
23 930 500,24 
(2013 m. – 26 000) 

– 
Projektas vykdomas.  
LSU – partneris 

12. Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos 
diegimas, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-02-003 
(A. Povilaitienė) 

2010 - 2015 
5 000 000 
(2013 m. – 2600) 

– 
Projektas vykdomas.  
LSU – partneris 
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52 lentelės tęsinys 

Projekto pavadinimas (atsakingasis asmuo) Trukmė 

Projekto vertė, Lt 

(ataskaitiniais 

metais įsisavinta  

lėšų Lt, arba  

vykdytos veiklos) 

Kofinansa- 

vimas, Lt 
Komentaras 

Europos Komisijos programos: Mokymosi visą gyvenimą programa (MVGP), Erasmus ir kt. 

10. eLearning Fitness, Nr. 511669-LLP-1-2010-1-IT-KA3-
KA3MP-ELF (V. Čingienė) 

2011–2013 
1 726 400 
(2013 – 0) 

20 500 
Projektas baigtas. LSU – 
partneris 

11. Health, sport for all and great events, Nr. PRIN 2010-11 
(R. Malinauskas) 

2012–2014 – – 
Projektas vykdomas. 
LSU – partneris 

12. Physical Education and a Sustainable Society, Nr. 2010-
1-SE1-ERA10-05128 (R. Pacenka) 

2010–2013 – – 
Projektas baigtas. LSU – 
partneris 

13. Best Practice in Childhood Physical Activity and Health, 
Nr. 2011-1-DK1-ERA10-03602 (V. Dudonienė) 

2010–2013 233 715 – 
Projektas baigtas. LSU – 
partneris 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas 

14. Pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose, 
Nr. FS-240 (Č. Garbaliauskas) 

2013 50 000 
– 

Projektas baigtas 

15. Imtynių salės renovacija, Nr. FS – 217 (J. Armonavičius) 2013 20 000 – Projektas baigtas 

LR Švietimo ir mokslo ministerija     

16. Studijos be kliūčių: studentų, turinčių specialiųjų 
poreikių, integracija į Lietuvos sporto universiteto 
bendruomenę, Nr. S-370 (D. Rėklaitienė) 

2013 14 400 – Projektas baigtas 

17. Judėk kartu su LSU, Nr. S – 446 (Č. Garbaliauskas) 2013 18 000 – Projektas baigtas 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas 

18. Lietuvos sporto universiteto pastato Kaune, Aušros g. 
42, rekonstravimas, Nr. KKS-S-116 (J. Armonavičius)  

2013–2015 
2 903 538,33 
(2013 m. – 0) 

137 123 Projektas vykdomas 

 

Pastabos 

2013 m. buvo teikta paraiškos (finansavimas joms neskirtas arba jos dar vertinamos):  

• Lietuvos mokslo tarybai (LMT) – 37, 

• Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui – 1, 

• Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui – 11, 

• Šiaurės ministrų tarybai – 1, 

• Švietimo mainų paramos fondui – 1, 

• Švietimo ir mokslo ministerijai – 1. 

Trumpas vieno svarbiausių mokslo projektų aprašas 

Projektas „Genetinis sumažinto citrato sintazės aktyvumo modelis: farmakologinio nutukimo 

prevencijos taikinio įvertinimas poveikio fiziologinėms ir kognityvinėms funkcijoms aspektu“. Projekto Nr. VP1-

3.1-ŠMM-07-K-02-057 (2012-10-02).  

Grėsmingai plintant antsvorio problemai ir esant ribotam mitybos bei gyvensenos intervencijų 

poveikiui, vis labiau ryškėja veiksmingos kovos su nutukimu farmakologinių taikinių poreikis. Projekto tikslas – 

nustatyti mažesnio citrato sintazės (CS) aktyvumo poveikį fiziologinėms funkcijoms ir centrinės nervų sistemos 

(CNS) veiklai ir taip įvertinti CS kaip farmakologinio taikinio antsvoriui gydyti perspektyvumą. Vykdant projektą 

siekiama atsakyti į šiuos klausimus: 

1) kaip mažesnis CS aktyvumas veikia fizinį darbingumą, griaučių raumenų ir širdies bei kraujagyslių 

sistemos (ŠKS) funkciją bei adaptaciją jėgos ir ištvermės lavinamajam krūviui; 

2) b) ar mažesnis CS aktyvumas neblogina CNS funkcijos (atminties, mokymosi), ar nepakeičia 

elgsenos? 

2013 m. projekto lėšomis įsigytas ilgalaikis turtas, skirtas eksperimentams atlikti. LSU įsigijo: ypač 

žemos (–80°C) temperatūros šaldyklę, pelių bėgtakį, pelių narvelius su rateliu, Lashley III labirintą, „File box“ 

įrangą, aktyvumo registravimo ir analizės sistemą, spektrofotometrą, stereomikroskopą, pH matuoklį, šildymo 

paklotus.  

2013 m. buvo atlikti eksperimentai, kuriais įvertinta, kaip CS aktyvumas lemia elgseną nepažįstamoje 

aplinkoje, kognityvines funkcijas (gebėjimą išmokti) ir atmintį. Atliekant pirmąjį eksperimentą – tiriant CS įtaką 

elgsenai nepažįstamoje aplinkoje – buvo taikoma „File box“ metodika. Išmokimo ir atminties rodikliai buvo tirti 

naudojant Lashley III labirintą. 
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2014 m. numatoma vykdyti tyrimus, skirtus įvertinti, kaip mažesnis CS aktyvumas veikia griaučių 

raumenų ir ŠKS funkciją bei raumenų adaptaciją jėgos lavinamajam krūviui.  

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas gali atverti galimybes kurti naujas kovos su nutukimu priemones. 

Šiame procese LSU, demonstruodama savo konkurencingumą tarptautiniu mokslo lygmeniu, atliktų vieną iš 

svarbiausių vaidmenų vystant šią mokslo sritį. 

 
 

 

49 pav. 5 kanalų bėgtakis 

 

50 pav. Kraujospūdžio matavimo aparatūros dalis 

 

 

51 pav. Pelių narvelis su rateliu, skirtas gyvūno aktyvumui skaičiuoti 
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XXVII pasaulio vasaros universiadoje Kazanėje LSU studentai iškovojo visų spalvų medalius. LSU 

studentė Donata Vištartaitė kartu su Vilniaus universiteto studente Milda Valčiukaite tapo 2000 m dviviečių 

valčių irklavimo varžybų nugalėtojomis (7 min 21,87 s), bėgikė Lina Grinčikaitė iškovojo sidabrą 100 m sprinto 

rungtyje (11,32 s), o Eglė Balčiūnaitė – bronzą 800 m bėgimo rungtyje (1 min 59,82 s). 

Trentino regione (Italija) vykusioje XXVI žiemos universiadoje dalyvavo trys LSU studentai: Ingrida 

Ardišauskaitė, Vytautas Strolia (trenerė K. Strolienė) ir Agnė Sereikaitė (treneris J. Hruza). Greitojo čiuožimo 

trumpuoju taku 500 m sprinto rungtyje Agnė Sereikaitė laimėjo bronzos medalį! Ji finale nuotolį įveikė per 

45,044 s.  

Pasaulio irklavimo čempionate Pietų Korėjoje Donata Vištartaitė kartu su Milda Valčiukaite (treneris 

A. Arelis) pelnė planetos čempionių titulą. Moterų porinių dviviečių valčių finalo varžybose 2000 m nuotolį 

merginos įveikė per 6 min 51,82 s. Šis irkluotojų duetas iškovojo ir Europos irklavimo čempionato, vykusio 

Sevilijoje (ispanija), auksą. 

Disko metikas Andrius Gudžius (treneris V. Kidykas) iškovojo Europos U23 lengvosios atletikos 

čempionato auksą. Sėkmingai disko metimo tradicijas tęsiantis sportininkas antru bandymu diską nusviedė 

62,40 m ir, pasiekęs geriausią asmeninį sezono rezultatą, tapo Europos čempionu. 

Kaune vykusiame Europos komandiniame čempionate (II lyga) Lietuvos komanda užėmė 2 vietą ir 

kitais metais rungtyniaus I lygoje. Čempionate sėkmingai startavo ir LSU studentai. Moterų estafetinio bėgimo 

4 × 100 m rungtyje mūsų studentės Lina Grinčikaitė (treneris E. Norvilas) ir Sonata Tamošaitytė (trenerė 

A. Skujytė) iškovojo sidabro medalius (44,84 s), o vyrų estafetinio bėgimo 4 × 100 m rungtyje LSU studentai 

Egidijus Dilys (treneris A. Gavėnas) ir Lukas Gaudutis (trenerė I. Juodeškienė) pelnė aukso medalius (39,83 s). 

Moterų estafetinio bėgimo 4 × 400 m rungtyje Eglė Balčiūnaitė (treneris A. Kitanov) kartu su kitomis Lietuvos 

komandos atletėmis laimėjo auksą (3:35,11). 

Pasaulio studentų sambo čempionate Gintarė Klišytė (trenerė L. Dudėnienė) iškovojo 3 vietą (svorio 

kategorija iki 80 kg). Mūsų sportininkė nugalėjo Nikitą Jeebon iš Juodkalnijos, tačiau pusfinalio kovą pralaimėjo 

kinei Xin Lin. Paguodos turnyre G. Klišytė įveikė Mahri Mulkijevą iš Turkmėnistano ir pasidabino bronzos 

medaliu. 

Europos kiokušin karatė čempionate Karolina Darčanova (treneris R. Poška) užėmė 3 vietą.  

LSU studentas Simas Juodviršis tapo pasaulio kartingų čempionato DD2 klasės čempionu. 

XXIX SELL studentų žaidynėse Rygoje (Latvija) LSU sportininkai iškovojo 34 medalius: 16 aukso, 7 

sidabro ir 11 bronzos. 

• Krepšinis – 1 aukso medalis. LSU krepšinio komandos žaidėjos: Eglė Sarapaitė, Ugnė Pigagaitė, 

Gabrielė Vaičekauskaitė, Vitalija Kaminskytė, Giedrė Račiulaitytė, Laura Svarytė, Eglė Vitkutė, 

Neringa Skadaitė, Monika Petrauskaitė, Alma Lekevičiūtė. Trenerė Rasa Kreivytė. 

• Lengvoji atletika – 10 aukso medalių: Eglė Balčiūnaitė (400 m bėgimas), Lina Grinčikaitė (100 m 

bėgimas), Sonata Tamošaitytė (100 m barjerinis bėgimas), Andrius Gudžius (disko metimas), 

Egidijus Dilys (200 m bėgimas), Milda Vilčinskaitė (3000 m bėgimas), Raivydas Stanys (šuolis į 

aukštį), Eglė Balčiūnaitė (800 m bėgimas), Raimonda Meidutė, Lina Andrijauskaitė, Inga 

Garbašauskaitė, Lina Grinčikaitė (estafetinis bėgimas 4 × 100 m), Raimonda Meidutė, Sonata 

Tamošaitytė, Inga Garbašauskaitė, Eglė Balčiūnaitė (estafetinis bėgimas 100 + 200 + 300 + 400 m). 
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4 sidabro medaliai: Lina Andrijauskaitė (šuolis į tolį), Lukas Gaudutis (100 m bėgimas), Marius 

Vadeikis (šuolis į tolį), Lukas Gaudutis, Rytis Andrijaitis, Domantas Žalga, Egidijus Dilys (estafetinis 

bėgimas 4 × 100 m). 

4 bronzos medaliai: Ieva Ščiukauskaitė (ieties metimas), Domantas Žalga (200 m bėgimas), 

Ernestas Raudys (šuolis į aukštį), Remigijus Kančys (5000 m bėgimas). 

Lengvaatlečių delegacijos treneriai Viktoras Šilinskas, Donatas Januševičius. 

• Plaukimas – 1 aukso medalis: Irmantas Vernickas (50 m plaukimas laisvuoju stiliumi). 

3 sidabro medaliai: Erika Bespalko (100 m plaukimas krūtine ir 200 m kompleksinis plaukimas), 

Erika Bespalko, Urtė Kazakevičiūtė, Gintarė Akelytė, Kristina Ulerytė (estafetė 4 × 50 m laisvuoju 

stiliumi). 

4 bronzos medaliai: Urtė Kazakevičiūtė (100 m plaukimas krūtine), Edvinas Apčinikovas (50 m 

plaukimas laisvuoju stiliumi), Irmantas Vernickas, Edvinas Apčinikovas, Deividas Valentavičius, 

Simas Žiaukas (estafetė 4 × 50 m laisvuoju stiliumi), Deividas Valentavičius, Irmantas Vernickas, 

Erika Bespalko, Urtė Kazakevičiūtė (mišri kompleksinio plaukimo estafetė 4 × 50 m). 

• Dziudo – 4 aukso medaliai: Gintarė Klišytė (svorio kategorija 78 kg), Giedrė Šileikaitė (70 kg), 

Santa Pakenytė (+78 kg), Ovidijus Varnas (90 kg).  

2 bronzos medaliai: Erikas Cchovrebovas (svorio kategorija 73 kg), Klaudijus Leščinskas (90 kg). 

Dziudo sportininkų delegacijos trenerė Lolita Dudėnienė. 

• Sunkioji atletika – 1 bronzos medalis: Arnas Šidiškis (štangos kilnojimas, svorio kategorija +94 kg). 

Treneris Egidijus Slavikas. 

 

 

52 pav. LSU sportininkų komanda, XXIX SELL studentų žaidynėse iškovojusi 34 medalius 

 

 

53 pav. XXIX SELL studentų žaidynių estafetės 4 × 100 m nugalėtojos (iš 

kairės): I. Garbašauskaitė, R. Meidutė, L. Andrijauskaitė, L. Grinčikaitė 

 

54 pav. LSU dziudo komanda XXIX SELL 

studentų žaidynėse 
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LSU studentams buvo sėkmingi ir kiti tarptautiniai startai – iškovota 27 aukso, po 8 sidabro ir bronzos 

medalius. Lietuvos čempionatuose LSU sportininkai pelnė 38 aukso, 33 sidabro ir 29 bronzos medalius, Lietuvos 

studentų lygose ir čempionatuose užėmė 48 pirmas, 43 antras ir 29 trečias vietas, Lietuvos taurės varžybose 

iškovojo 26 aukso, 19 sidabro ir 9 bronzos medalius. 
 

53 lentelė. LSU studentų laimėjimai įvairiose varžybose 

Varžybos Vieta 

PASAULIO ČEMPIONATAI 

Pasaulio akademinio irklavimo čempionatas 1 v. 

Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 11 v. 

Pasaulio jaunimo fechtavimo čempionatas 25 v. 

Pasaulio kartingų čempionatas 1 v. 

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas 28 v., 30 v. 

PASAULIO UNIVERSITETŲ ČEMPIONATAI 

Pasaulio studentų sambo taurės varžybos 3 v. 

EUROPOS ČEMPIONATAI 

Europos akademinio irklavimo čempionatas 1 v.  

Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 13 v. 

Europos U23 lengvosios atletikos čempionatas 1 v., 11 v., 14 v., 18 v. 

Europos komandinis lengvosios atletikos čempionatas, II lyga 1 v. × 5, 2 v. × 2, 3 v. × 2, 4 v., 7 v. × 2 

Europos kiokušin karatė čempionatas 3 v. 

Europos jaunimo fechtavimo čempionatas 26 v. 

XXVIII PASAULIO VASAROS UNIVERSIADA 

Irklavimas 1 v. 

Lengvoji atletika 2 v., 3 v., 7 v., 8 v. × 2, 11 v., 16 v., 18 v., 26 v. 

Baidarių ir kanojų irklavimas 4 v., 6 v. 

Sambo 5v. 

Dziudo 7 v. × 2, 9 v. 

Boksas Pralaimėta aštuntfinalyje 

Plaukimas 25 v., 27 v. 

XXVI PASAULIO ŽIEMOS UNIVERSIADA 

Greitasis čiuožimas 3 v., 8 vt 

Slidinėjimas 18 v., 23 v., 37 v., 44 v., 46 v., 47 v., 52 v. 

SELL STUDENTŲ ŽAIDYNĖS 

Dziudo 1 v. × 4, 3 v. × 2 

Krepšinis (merginų komanda) 1 v. 

Tinklinis (merginų komanda) 4 v. 

Plaukimas 
1 v., 2 v. × 3, 3 v. × 4., 4 v. × 3, 5 v. × 3, 6 v., 7 v., 8 v., 
9 v., 13 v., 18 v., 27 v. 

Orientavimosi sportas 6 v., 10 v., 18 v. 

Sunkioji atletika 3 v., 5 v., 7 v. 

Lengvoji atletika 
1 v. × 10, 2 v. × 4, 3 v. × 4., 4 v. × 5, 5 v., 6 v. × 6, 

8 v., 9 v. × 2, 12 v., 18 v.  

LIETUVOS ČEMPIONATAI 

Lietuvos rankinio lyga (vyrai) 3 v. 

Lietuvos jaunimo U22 kiokušin karatė čempionatas 3 v. 

Lietuvos jaunių ir jaunimo baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 2 v. 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 1 v., 3 v. 

Lietuvos moterų krepšinio A lyga 4 v. 

Lietuvos moterų tinklinio čempionatas 4 v. 

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

Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas  1 v. × 9, 2 v. × 5, 3 v. × 5, 7 v., 8 v. 

Lietuvos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas 1 v. × 6, 2 v. × 3, 3 v. × 6, 4 v. × 2, 5 v. × 2, 8 v. 

Lietuvos U23 lengvosios atletikos čempionatas 1 v. × 4, 2 v. × 7, 3 v. × 3, 4 v. × 2, 5 v., 7 v., 10 v. 

Šiaulių miesto lengvosios atletikos čempionatas 1 v., 2 v. 

Lietuvos pavasario kroso čempionatas 1 v., 3 v. 

Lietuvos fechtavimo čempionatas 1 v. 

Atviras Lietuvos dziudo čempionatas 1 v. × 7, 2 v. × 6, 3 v. × 7 
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53 lentelės tęsinys 

Varžybos Vieta 

Atviras Lietuvos plaukimo su plaukmenimis čempionatas 1 v. × 2 

Atviras Lietuvos plaukimo čempionatas 2 v. 

Lietuvos plaukimo žiemos pirmenybės 1 v. × 2, 2 v. × 5, 3 v., 4 v., 8 v. 

Lietuvos 10-ies sportinių šokių pirmenybės ir čempionatas 1 v. 

Lietuvos kariuomenės čempionatas 1 v. 

Lietuvos orientavimosi sporto čempionatas 1 v. × 2, 2 v. 

Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų svarsčių kilnojimo čempionatas 2 v. × 2 

LIETUVOS STUDENTŲ LYGOS IR ČEMPIONATAI 

Lietuvos studentų irklavimo čempionatas 2 v. × 3, 3 v., 4 v. 

Lietuvos studentų dziudo čempionatas 1 v. × 5, 2 v. × 2, 3 v. × 4 

Lietuvos studentų krepšinio lyga 2 v. (vyr.), 4 v. (vyr., II lyga), 2 v. (mot.) 

Lietuvos studentų futbolo lyga 2 v. 

Respublikos studentų paplūdimio tinklinio lyga  2 v., 3 v., 10 v., 11 v. 

Respublikos studentų tinklinio lyga (merginos) 2 v. 

Lietuvos studentų kroso čempionatas 
1 v. × 2, 3 v., 4 v., 5 v., 6 v., 7 v., 8 v., 9 v., 12 v., 13 v., 

14 v., 16 v., 17 v. × 3, 18 v. × 2, 20 v., 23 v., 25 v., 
27 v., 41 v., 45 v., 

Lietuvos universitetų studentų graikų-romėnų imtynių čempionatas 1 v., 2 v., 3 v., 7 v. 

Lietuvos universitetų studentų orientavimosi sporto čempionatas 1 v., 3 v., 4 v. × 2, 5 v., 16 v. 

Lietuvos studentų uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas 
1 v. × 7, 2 v. × 7, 3 v. × 6, 4 v., 5 v. × 6, 6 v., 7 v. × 4, 

8 v. × 3, 9 v., 10 v., 13 v. × 2, 16 v., 19 v., 26 v., 28 v., 
31 v., 32 v. 

Atviros Lietuvos studentų lengvosios atletikos žiemos pirmenybės 
Z. Šveikausko taurei laimėti 

1 v. × 7, 2 v. × 2, 3 v. × 2, 4 v., 5 v. × 3, 6 v. × 2, 7 v., 
10 v., 11 v., 13 v., 15 v., 17 v., 18 v., 30 v. 

Lietuvos studentų lengvosios atletikos čempionatas 
1 v. × 10, 2 v. × 8, 3 v. × 8, 4 v. × 4, 5 v., 6 v. × 2, 
12 v., 13 v., 14 v., 15 v., 16 v. 

Lietuvos universitetų studentų svarsčių kilnojimo čempionatas 2 v.  

Lietuvos studentų plaukimo čempionatas 1 v. × 11, 2 v. × 6, 3 v. × 2, 4 v. × 4, 5 v. × 3, 7 v., 8 v. 

Lietuvos universitetų studentų sambo čempionatas 1 v. × 3, 2 v. × 6, 3 v. × 2, 5 v. × 2, 7 v. × 2 

Lietuvos MTB XC čempionatas 2 v. 

Lietuvos studentų futbolo turnyras  1 v. 

Lietuvos studentų kulkinio šaudymo čempionatas 4 v., 7 v. 

Lietuvos studentų aerobinės gimnastikos čempionatas 2 v. 

LIETUVOS TAURĖS VARŽYBOS 

Lietuvos uždarų patalpų lengvosios atletikos federacijos taurė  1 v. × 6, 2 v. × 3, 3 v. × 2, 4 v., 5 v. × 3, 7 v., 9 v., 12 v. 

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurė  1 v. × 10, 2 v. × 8, 3 v. × 4, 5 v. × 2, 6 v., 9 v. × 3, 10 v. 

Lietuvos aerobinės gimnastikos taurė 1 v. × 2, 2 v., 3 v. 

Lazdijų rajono sporto centro aerobinės gimnastikos taurė 1 v. 

Pakruojo SK „Jėga“ taurės varžybos 1 v. 

Lietuvos irklavimo federacijos taurės regata 1 v. 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo taurė 1 v., 2 v., 3 v. 

Kauno MTB XC taurės I etapas 1 v.  

Lietuvos dviračių maratonų taurės I etapas 1 v. 

Kauno MTB XC taurės II etapas 2 v. 

Lietuvos dviračių maratonų taurės III etapas 2 v. 

Lietuvos dviračių maratonų taurės V etapas 3 v. 

Žemaitijos taurės II etapas 2 v. 

Plento dviračių taurės III etapas 2 v. 

Lietuvos orientavimosi sporto taurė 1 v., 2 v. × 2 

Kauno MTB XC taurės III etapas 1 v. 

TARPTAUTINIAI STARTAI 

Tarptautinės akademinio irklavimo varžybos 1 v.  

Atviras Lenkijos akademinio irklavimo čempionatas 1 v. 

Pasaulio akademinio irklavimo taurės III etapas  1 v. 

Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo taurės II etapas 5 v. 

Tarptautinės „Brača-sport” baidarių ir kanojų irklavimo varžybos 3 v. 

Tarptautinis A. Šociko bokso turnyras 1 v., 2 v., 3 v. 

Tarptautinis „Round Robin“ bokso turnyras 1 v. 
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53 lentelės tęsinys 

Varžybos Vieta 

Tarptautinis „Olimpinių vilčių“ bokso turnyras 1 v. 

Baltijos šalių bokso čempionatas 1 v. 

Dviračių U23 grupės Lenkijos maratonų kroso lenktynės 1 v. 

III „Katrina kauss“ lengvosios atletikos varžybos 1 v. × 3, 2 v., 4 v. 

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Sprinto diena“  1 v. × 2, 2 v., 3 v. × 2, 6 v., 8 v. 

Tarptautinis orientavimosi sporto turnyras 1 v. × 2. 

Pasaulio plaukimo taurės varžybos 1 v., 2 v. 

Baltijos šalių plaukimo su plaukmenimis taurės čempionatas 1 v. × 2 

Baltijos šalių plaukimo čempionatas  1 v., 2 v., 4 v. 

Tarptautinės plaukimo varžybos „ISM Swim Meeting 2013“ 1 v., 2 v., 3 v., 6 v., 8 v. 

Baltijos šalių kariuomenių žaidynės 1 v. 

Tarptautinis Kauno maratonas 2013 1 v. × 2, 3 v.  

Tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras V. Leitonui atminti 1 v., 2 v., 5 v. 

Tarptautinės aerobinės gimnastikos varžybos „Klaipėda Open 2013“ 1 v., 3 v. 

Estijos dziudo čempionatas  1 v., 3 v. 

Tarptautinės burlenčių sporto varžybos „Milk and Blood“ 1 v. 

„Europe Open“ dziudo turnyras 2 v. 

 

54 lentelė. 2012–2013 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatų komandiniai rezultatai 

Sporto šaka LSU VU MRU KTU LEU VGTU KU LSMU VDU ASU ŠU VDA LKA LMTA 

Aerobinė 
gimnastika 

2 1 13 3 4 13 6 5 13 7 13 13 13 8 

Dziudo (M) 1 2 3 13 4 5 13 7 6 8 13 13 13 13 

Dziudo (V) 2 3 1 5 8 4 13 13 9 6 7 13 13 13 

Fechtavimas 5 1 3 4 13 13 13 2 6 13 13 13 13 13 

Graikų-
romėnų 
imtynės 

3 13 5 2 4 13 7 6 13 1 13 13 13 13 

Krepšinis (M) 2 6 3 6 13 13 4 13 1 13 13 13 13 13 

Krepšinis (V) 2 7 1 7 7 7 7 13 3 13 4 13 13 13 

Krosas (M) 1 2 3 4 5 6 13 7 13 13 13 13 13 13 

Krosas (V) 2 5 1 4 3 6 13 7 13 13 13 13 13 13 

Kulkinis 
šaudymas 

6 1 2 4 13 3 13 8 5 7 13 13 13 13 

Lengvoji 
atletika 
(vasara) 

1 2 4 7 5 8 3 9 10 11 6 13 13 12 

Lengvoji 
atletika 
(žiema) 

1 2 4 13 3 6 10 9 11 13 7 13 13 12 

Orientavimosi 
sportas 

8 2 5 4 6 13 1 9 3 7 13 13 13 13 

Plaukimas 1 5 2 3 9 8 10 7 4 13 13 6 13 13 

Rankinis 6 3 13 4 1 5 2 13 13 13 13 13 13 13 

Sambo (M) 1 2 3 13 5 4 13 6 13 13 13 13 13 13 

Sambo (V) 5 3 1 4 13 2 7 8 13 6 9 13 13 13 

Sunkioji 
atletika 

3 2 13 13 5 7 1 6 13 4 13 13 13 13 

Svarsčių 
kilnojimas 

8 1 13 7 4 5 13 13 13 3 13 6 2 13 

Tinklinis (M) 2 13 3 4 8 8 8 8 1 13 13 13 13 13 

Tinklinis (V) 6 3 2 6 13 4 6 13 13 13 1 13 13 13 

Iš viso 68 79 98 130 146 153 176 182 189 203 229 259 262 266 

Iš viso užimta 
I vietų 

6 4 4 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 

Komandinė 
vieta 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 
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55 lentelė. Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų 2013 m. SELL žaidynėse pelnyti medaliai  

Vieta Aukštosios mokyklos pavadinimas Aukso Sidabro Bronzos Iš viso 

1 Lietuvos sporto universitetas 16 7 11 34 

2 Mykolo Romerio universitetas 6 6 5 17 

3 Vilniaus universitetas 5 9 7 21 

4 Klaipėdos universitetas 5 5 5 15 

5 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 5 2 3 10 

6 Lietuvos edukologijos universitetas 4 3 3 10 

7 Šiaulių universitetas 4 3 1 8 

8 Vytauto Didžiojo universitetas 3 0 2 5 

9 Kauno technologijos universitetas 2 6 6 14 

10 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 1 0 1 2 

11 Aleksandro Stulginskio universitetas 0 2 1 3 

12 Vilniaus dailės akademija 0 0 0 0 

 Iš viso 51 43 45 139 

 

56 lentelė. Lietuvos universitetų 2013 metų geriausiųjų sportininkų dešimtukas 

Sportininkas Sporto šaka Laimėjimai Treneris 

1. Donata Vištartaitė  
Lietuvos sporto universitetas 

Milda Valčiukaitė 
Vilniaus universitetas 

Akad. irklavimas 
(porinė dvivietė ) 

XXVII pasaulio vasaros universiada – 1 v. 
Pasaulio čempionatas – 1 v. 
Europos čempionatas – 1 v. 

Algirdas Arelis 
Tomas Valčiukas 

2. Jevgenij Šuklin 
Mykolo Romerio universitetas 

Baidarių ir kanojų 
irklavimas 

XXVII pasaulio vasaros universiada –  

1 v. × 2 
Pasaulio čempionatas – 4 v. 
Europos čempionatas – 1 v. 

Egidijus Gustas 
Vasilij Suchorukov 

3. Saulius Ritter 
Mykolo Romerio universitetas 

Rolandas Maščinskas 
Mykolo Romerio universitetas 

Akad. irklavimas 
(porinė dvivietė) 

XXVII pasaulio vasaros universiada – 1 v. 
Pasaulio čempionatas – 2 v. 
Europos čempionatas – 2 v. 

Mykolas Masilionis 

4. Justinas Kinderis 
Mykolo Romerio universitetas 

Šiuolaikinė 
penkiakovė 

Pasaulio čempionatas – 1 v. 
Europos čempionatas – 3 v. 

Andrejus 
Zadneprovskis 

5. Mindaugas Griškonis 
Mykolo Romerio universitetas 

Akad. irklavimas 
(vienvietė) 

XXVII pasaulio vasaros universiada – 1 v. 
Pasaulio čempionatas – 6 v. 
Europos čempionatas – 4 v. 

Mykolas Masilionis 

6. Ignas Navakauskas 
Mykolo Romerio universitetas 

Baidarių ir kanojų 
irklavimas 

XXVII pasaulio vasaros universiada – 1 v. 
Pasaulio čempionatas – 5 v. 

Romualdas 
Petrukanecas 

7. Lina Grinčikaitė 
Lietuvos sporto universitetas 

Lengvoji atletika, 
100 m bėgimas 

XXVII pasaulio vasaros universiada – 2 v. 
SELL studentų žaidynės – 1 v. 
Lietuvos čempionatas – 1 v. 

Edmundas Norvilas 

8. Žygimantas Stanulis 
Klaipėdos universitetas 

Sunkioji atletika 
XXVII pasaulio vasaros universiada – 3 v. 
Europos čempionatas – 3 v. 
Europos jaunimo čempionatas – 3 v. 

Bronislovas 
Vyšniauskas 

9. Žilvinas Zabarskas 
Lietuvos edukologijos universitetas 

Sambo, dziudo  

XXVII pasaulio vasaros universiada,  
sambo – 3 v. 
Europos čempionatas, dziudo – 5 v. 
Europos taurės turnyras, dziudo – 2 v. 

Petras Vinciūnas 

10. Eglė Balčiūnaitė 
Lietuvos sporto universitetas 

Lengvoji atletika, 
800 m bėgimas 

XXVII pasaulio vasaros universiada – 3 v. 
SELL studentų žaidynės – 1 v. 

Aleksandr Kitanov 

10. Tadas Tamašauskas 
Lietuvos edukologijos universitetas 

Boksas 
XXVII pasaulio vasaros universiada – 3 v. 
Pasaulio čempionatas – 9 v. 

Vladimiras Gaibelis 
Stanislavas 
Mižigurskis 
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57 lentelė. Lietuvos sporto universiteto 2013 metų geriausieji sportininkai 

Sportininkas Sporto šaka Laimėjimai Treneris 

Donata Vištartaitė 
Akad. irklavimas 
(porinė dvivietė) 

XXVII pasaulio vasaros universiada, 2000 m W2x – 1 v. 
Pasaulio čempionatas, 2000 m W2x – 1 v. 
Europos čempionatas, 2000 m W2x – 1 v. 
Pasaulio taurės varžybų III etapas, 2000 m W2x – 1 v. 
Lenkijos čempionatas, W1x – 1 v. 
Lietuvos federacijos taurės regata, W1x – 1 v., W2x – 
1 v. 

Algirdas Arelis 

Lina Grinčikaitė 
Lengvoji atletika 
(bėgimas) 

Pasaulio čempionatas, 100 m – 28 v. 
XXVII pasaulio vasaros universiada, 100 m – 2 v. 
Europos komandinis čempionatas, 100 m – 1 v., 

200 m ir estafetė 4 × 100 m – 2 v. 
Lietuvos čempionatas, 100 m – 1 v. 
Folksam Challenge (komercinis startas) – 2 v. 
SELL studentų žaidynės – 1 v. 
Lietuvos federacijos taurės varžybos, 100 m ir 200 m – 
1 v. 

Edmundas 
Norvilas 

Eglė Balčiūnaitė 
Lengvoji atletika 
(bėgimas) 

XXVII pasaulio vasaros universiada, 800 m – 3 v. 
SELL studentų žaidynės, 400 m – 1 v. 
Europos komandinis čempionatas, 800 m – 1 v. 
Lietuvos federacijos taurės varžybos, 400 m ir 800 m – 
1 v. 

Aleksandr 
Kitanov 

Agnė Sereikaitė  Greitasis čiuožimas XXVI pasaulio žiemos universiada, 500 m sprintas – 3 v. Jarmilas Hruza 

Andrius Gudžius 
Lengvoji atletika 
(disko metimas) 

Europos U23 čempionatas – 1 v. 
SELL studentų žaidynės – 1 v. 
Europos komandinis čempionatas – 4 v. 
Lietuvos čempionatas – 1 v.  
Lietuvos federacijos taurės varžybos – 1 v. 

Vaclovas  
Kidykas 

Sonata Tamošaitytė 
Lengvoji atletika 
(barjerinis bėgimas) 

XXVII pasaulio vasaros universiada, 100 m – 8 v. 
Europos komandinis čempionatas, 100 m – 2 v.  
SELL studentų žaidynės, 100 m – 1 v. 
Lietuvos čempionatas, 100 m – 1 v. 
Lietuvos federacijos taurės varžybos, 100 m – 1 v., 
100 m (bėgimas) – 2 v. 

Austra Skujytė 

Raivydas Stanys 
Lengvoji atletika 
(šuolis į aukštį) 

XXVII pasaulio vasaros universiada – 7 v.  
SELL studentų žaidynės – 1 v. 
Europos komandinis čempionatas – 1 v. 
Lietuvos čempionatas – 1 v. 
Lietuvos federacijos taurės varžybos – 1 v. 

Audra Gavelytė  
Algirdas 
Baranauskas 

Santa Pakenytė Dziudo 

XXVII pasaulio vasaros universiada – 7 v. 
Europos taurės varžybos – 2 v. 
Atviras Europos čempionatas / Pasaulio taurės 
varžybų etapas – 1 v. 
SELL studentų žaidynės – 1 v. 
Lietuvos čempionatas – 1 v. 

Petras Vinciūnas 

Gintarė Klišytė Dziudo 

XXVII pasaulio vasaros universiada – 5 v. 
Pasaulio studentų sambo taurės varžybos – 3 v. 
SELL studentų žaidynės – 1 v.  
Lietuvos čempionatas – 1 v. 
Lietuvos U23 čempionatas – 1 v. 

Lolita 
Dudėnienė 

Ričardas Nekriošius  
Baidarių ir kanojų 
irklavimas 

XXVII pasaulio vasaros universiada, K2 500 m – 4 v., 
K2 1000 m – 6 v. 
Pasaulio čempionatas, K2 500 m – 11 v. 
Pasaulio taurės varžybų II etapas, K2 1000 m – 5 v. 
Europos čempionatas, K2 1000 m – 13 v. 
Lietuvos federacijos taurės varžybos, K2 1000 m – 1 v. 
Lietuvos čempionatas, K2 1000 m – 1 v. 

Kęstutis 
Janušauskas  
Sergejus Sorokin  
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55 pav. Donata Vištartaitė (akademinis irklavimas) 

 

56 pav. Lina Grinčikaitė (lengvoji atletika) 

  

 

57 pav. Eglė Balčiūnaitė (lengvoji atletika) 

 

58 pav. Agnė Sereikaitė (greitasis čiuožimas) 

  

 

59 pav. Andrius Gudžius (lengvoji atletika) 

 

60 pav. Sonata Tamošaitytė (lengvoji atletika) 
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61 pav. Raivydas Stanys (lengvoji atletika) 

 

62 pav. Santa Pakenytė (dziudo) 

  

 

63 pav. Gintarė Klišytė (dziudo) 

 

64 pav. Ričardas Nekriošius ir Andrej Olijnik  

(baidarių ir kanojų irklavimas) 

 

 
65 pav. Geriausia 2013 metų komanda – Universiteto merginų krepšinio komanda 
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58 lentelė. Studentai nacionalinėse rinktinėse 2012–2013 m. 

Sportininkų skaičius 
Sporto šaka 

2012 m. pavasaris 2013 m. pavasaris 2012 m. ruduo 2013 m. ruduo 

Aerobinė gimnastika 2 2 2 1 

Badmintonas – – – – 

Baidarių ir kanojų irklavimas 3 3 3 4 

Beisbolas 3 2 2 4 

Boksas 5 4 4 5 

Buriavimas  5 5 5 2 

Dailusis čiuožimas 2 1 1 – 

Dviračių sportas 6 6 6 7 

Dziudo 12 9 9 16 

Fechtavimas 1 1 1 2 

Futbolas  6 2 2 6 

Graikų-romėnų imtynės – – – – 

Greitasis čiuožimas – – – 1 

Imtynės 5 1 1 3 

Akademinis irklavimas  10 6 6 5 

Jėgos trikovė 1 2 2 1 

Kiokušin karatė – – – 2 

Krepšinis 6 6 6 9 

Kultūrizmas ir kūno rengyba 3 3 3 – 

Ledo ritulys 8 6 6 1 

Lengvoji atletika 34 24 24 29 

Orientavimosi sportas 2 1 1 2 

Paplūdimio tinklinis – – – 3 

Plaukimas 3 5 5 8 

Plaukimas su plaukmenimis 2 2 2 2 

Rankinis 8 10 10 12 

Regbis 6 1 1 – 

Salės futbolas – – – 1 

Sambo – – – 1 

Slidinėjimas 2 2 2 2 

Sportinė akrobatika 1 2 2 – 

Sportiniai šokiai 2 2 2 1 

Sunkioji atletika 5 2 2 2 

Šaudymas iš lanko 2 1 1 – 

Šotokan karatė 1 – – – 

Tinklinis 6 3 3 3 

Virvės traukimas 1 – – 1 

Iš viso 152 114 114 137 

 

Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centras siekia, kad gerai besimokantiems didelio 

meistriškumo sportininkams būtų teikiama didesnė parama, todėl aktyviai bendradarbiauja su biudžetinėmis 

įstaigomis, verslo organizacijomis ir verslininkais. 2013 m. sportininkams buvo gauta 411 030,99 Lt parama. 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas skyrė 51 526,40 Lt olimpiniam sąjūdžiui plėtoti, sporto plėtrai 

skatinti, teikti paramą LSU studentams – olimpinės rinktinės kandidatams. Lietuvos kūno kultūros ir sporto 

departamentas skyrė 50 000 Lt sportininkų stovykloms prieš XXIX SELL žaidynes ir XXVII pasaulio vasaros 

Universiadą vykdyti, Švietimo ir mokslo ministerija finansavo LSU sportininkų dalyvavimą XXIX SELL studentų 

žaidynėse (31 604,59 Lt), sporto visiems projektą „Judėk kartu su LSU“ (18 000 Lt). Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas, bendrovės „Ekspozicijų centras“, „Armesta“, „M Sportas“, „Ekoproduktas“ sporto stipendijoms skyrė 

po 6000 Lt, verslininkas G. Skobas – 500 Lt, Kauno bokso federacija – 2400 Lt. Bendrovė „V. Butkevičius ir 

kompanija“ LSU sportininkus aprūpino sportine apranga, aksesuarais ir sporto inventoriumi už 187 000 Lt. 

UAB „Teledema“ suteikė 40 000 Lt paramą Universiteto rankinio ir futbolo komandoms. 

Sporto ir laisvalaikio centras 2013 m. Universitetui pritraukė 173 000 Lt: iš Švietimo ir mokslo 

ministerijos gauta 144 000 Lt tiksliniam studijų finansavimui, iš Kauno sporto mokyklos „Viltis“ už 

eksperimentinės plėtros darbus – 15 000 Lt, už sporto ir infrastruktūros prorektoriaus skaitytas paskaitas – 

14 000 Lt. 
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LSU Studentų atstovybės (SA) vizija – kurti stiprią ir vieningą LKKA bendruomenę. 

LSU SA misija – aktyvi ir kūrybinga komanda, siekianti užtikrinti tinkamą interesų atstovavimą, 

kokybiškas studijas ir palankią aplinką LSU studentams. 

LSU SA veiklos tikslai ir uždaviniai: 

• atstovauti LSU studentams ir ginti jų teises bei teisėtus interesus; 

• rūpintis studentų akademine, socialine ir kultūrine gerove; 

• telkti studentiją Lietuvos demokratinei, teisinei, pilietinei visuomenei kurti; 

• padėti tobulinti studijų procesą, skatinti studentų mokslinius tyrimus, stiprinti mokslo ir praktikos 

ryšius; 

• palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentų tradicijas. 

Socialinių-akademinių reikalų komitetas 

Veikla Universitete 

Studentams atstovauta LSU Rektorato, Senato, Tarybos posėdžiuose, dalyvauta įvairių darbo grupių 

(Senato studijų komisijos, OVK ir kt.), bendrabučio tarybos posėdžiuose, bendradarbiauta su administracijos 

atstovais. Organizuota vieši grupių seniūnų ir studentų susitikimai (išklausyta studentų nuomonė apie 

privalomas paskaitas, diskutuota apie akademinį sąžiningumą, studijų kokybę, domėtasi studentų laisvalaikiu). 

Pateikta peticija dėl privalomų paskaitų. Dabar paskaitos yra ne privalomos, bet rekomenduojamos. 

Veikla už Universiteto ribų 

LSU studentams atstovauta Lietuvos studentų sąjungos (LSS) tarybos, Kauno miesto akademinių 

reikalų Tarybos posėdžiuose,dalyvauta akademiniuose pusryčiuose su Seimo nariais dėl mokslo ir studijų 

įstatymo pakeitimų, LSS darbo grupėse – dėl akademinio sąžiningumo, protesto akcijoje „Mes – prieš 

valdančiųjų sprendimus, priimamus už uždarų durų“. 

Ryšių su visuomene komitetas 

Žiniasklaida 

Parašyta 22 straipsniai, jie publikuoti Universiteto laikraštyje „Studijų pasaulis“, interneto svetainėse 

www.savas.lt, www.15min.lt, www.lsusa.lt ir LSU Studentų atstovybės socialinio tinklo svetainėje.  

24 fotoreportažai publikuoti interneto svetainėse www.15min.lt, www.delfi.lt,. www.lsu.lt, www.lsusa.lt 

ir LSU SA socialinio tinklo svetainėje.  

INFO’telis (LSU SA vaizdo reportažai) 

Atnaujinta ir patobulinta LKKA SA žinių laida – sukurta INFO’telio atsklanda, visi SA vaizdo įrašai 

pradėti viešinti per INFO’telį. Išanalizavus jo trūkumus nutarta sudaryti planą INFO’telio veiklai organizuoti ir 

nuosekliai jį vykdyti. 

Informacijos pateikimas LSU bendruomenei 

LSU bendruomenei aktuali informacija buvo skelbiama interneto svetainėse www.lsusa.lt, www.lsu.lt, 

socialiniame tinkle, elektroniniu paštu, per seniūnų susirinkimus, platinant plakatus ir skrajutes. 
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RSV komiteto narių kompetencijos kėlimas 

Dalyvauta LSS rengtuose mokymuose „Pirmosios ir antrosios pakopos ryšių su visuomene mokymai“, 

„Krizinių situacijų valdymas“, diskutuota su kitomis studentų savivaldomis tema „Socialiniai ir kiti internetiniai 

studentų savivaldų puslapiai“. Suorganizuoti mokymai: „Studentiška RSV pica – gaminame iš to, ką turime“, 

„Organizacijos įvaizdis“, „Maketavimas CorelDRAW programa“, „Grafinis piešimas Workshop programa“, 

simuliacija „Pabūk koordinatoriumi“. 

Firminis stilius 

Įdiegta naujo internetinio LSU SA puslapio prieiga vartotojams. 

Sukurtas naujas LSU SA fanų puslapis socialiniame tinkle (facebook). 

Pagaminta atributika, vėliava, marškinėliai, puodukai, raktų pakabukai su naujais LSU SA logotipais. 

Marketingo ir reklamos komitetas 

Pagrindiniai komiteto darbai yra renginių ir projektų rėmėjų, ilgalaikių partnerių paieška, sutarčių 

rengimas, SA inventoriaus atnaujinimas, buhalterijos tvarkymas, reklaminių stendų priežiūra, vaizdo reportažų, 

plakatų, skrajučių maketavimas, netradicinės reklamos kūrimas. 

Pagrindiniai partneriai: UAB „Mantijų karalius“ (mantijos.lt), picerija „Pizza to go“, Kauno „Žalgirio“ 

krepšinio klubas, UAB „Femina Bona“, sporto klubas „Metallic gym“, parduotuvių tinklas „Eurokos“. 

Vykdyti mokymai „Naujų narių integracija“ ir „Marketingo pagrindai“. 

Vaizdo reportažai: 

• LSU fuksų stovykla 2013. I ir II dalys (http://www.youtube.com/watch?v=SVJqhR9B84A; 

http://www.youtube.com/watch?v=R0qj5b_Dkxw) 

• LSU fuksų krikštynos (http://www.youtube.com/watch?v=4s_a1IA8qcg) 

• LSU šauniausios studentės rinkimai 2013 (http://www.youtube.com/watch?v=j2qI8-FdgF0) 

• LSU SA grupė (http://www.youtube.com/watch?v=yjNUtgkxMes) 

Vaizdo reklamos: 

• LSU šauniausios studentės rinkimai 2013 (http://www.youtube.com/watch?v=gDxhA07jpgM) 

• LSU pirmakursių stovykla 2013 (http://www.youtube.com/watch?v=Q-g8_noh-0E) 

• LSU fuksų krikštynos 2013 (http://www.youtube.com/watch?v=a6WsS6RlKaU, 

http://www.youtube.com/watch?v=EB70VsW0zO4) 

• Konkursas „Shoot Erasmus 2013“ (http://www.youtube.com/watch?v=eV4aRbczdjE) 

Žmogiškųjų išteklių komitetas 

Vykdyta LSU SA naujų narių atranka (motyvaciniai laiškai, pokalbiai, komandinės užduotys, 

simuliacijos), surengti mokymai LSU SA narių kompetencijai ir motyvacijai kelti, organizuotos akcijos 

„Pavasarinės gėlytės“, „Kraujo donorystė“, „Arbatos diena“. Dalyvauta rengiant „Raudonos nosies dienos“ 

akciją. 

Parengtas LSU SA įstatų testas, juo patikrintos SA narių žinios apie savo organizaciją. Nuolat rengtos 

arbatėlės su kitomis SA ir mūsų Universiteto studentais. Komiteto nariai sėmėsi naujos patirties ir žinių 

dalyvaudami Grand ŽIK (žmogiškųjų išteklių komitetų) mokymuose. 

Tarptautinių ryšių ir projektų komitetas 

Erasmus studentų dokumentų ir duomenų registravimas, priėmimas ir supažindinimas su mentoriais, 

orientavimosi savaitės pavasario ir rudens semestrais organizavimas: karaokė vakaras, apsilankymas Tado 

Ivanausko zoologijos muziejuje, kelionė po Kauną su gidu, ekskursija į Anykščius, filmų vakaras. 

Kiti renginiai: nacionalinių patiekalų vakarai, išvyka į Rumšiškes per Užgavėnes, orientavimosi aplink 

LSU teritoriją varžybos, dalyvavimas akcijoje „Darom!“, medelio sodinimas Erasmus miškelyje.  

LSU studentams suorganizuotas konkursas „Shoot Erasmus 2013“, kurio tikslas – paskatinti kuo 

daugiau studentų dalyvauti Erasmus studentų mainų programoje. Studentai pristatė savo kurtus filmukus apie 

dalyvavimo šioje programoje patirtį. Konkurso nugalėtoju tapo Karolis Lazdauskas.  

Buvo sukurti ir pateikti trys projektai, nė vienas nepatvirtintas. Partnerių teisėmis dalyvauta kituose 

projektuose, taip pat LSS mokymuose, ES programos „Veiklus jaunimas“ seminare. LSU studentams platinta 

informacija apie numatomus projektus, vykdyti mokymai Studentų atstovybėje. 
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Kultūros ir laisvalaikio komitetas 

Surengta LSU SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija, krepšinio turnyras „Du po tris sutemus“, LSU 

šauniausios studentės rinkimai, trijų dienų fuksų stovykla LSU Birštono irklavimo bazėje, fuksų krikštynos, 

paminėtas 79-asis Universiteto gimtadienis. Minėdami Tarptautinę studentų dieną studentai galėjo vieną dieną 

eiti mūsų Universiteto rektoriaus ir dekanų pareigas. LSU SA buvo atsakinga už dieninę renginio dalį mieste. 

Vykdant projektą „Judėk kartu su LSU“ kartu su LSU Sporto ir laisvalaikio centru buvo suorganizuotas krepšinio 

turnyras. Surengta akcija „Ne vieni“, jos metu aplankyta gyvūnų prieglauda. Vykdant akciją „Dovanėlė vaikui 

2013“ universiteto bendruomenė surinko įvairių vaikams reikalingų daiktų, Vilkijos globos namų auklėtiniai 

lankėsi mūsų Universitete, Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, žaidė įvairius žaidimus, žiūrėjo filmą kino 

teatre „Romuva“, pietavo restorane „Fresh Meal“. Šv. Velykų savaitę suorganizuota išvyka į Vilkijos globos 

namus, vaikams parengta nedidelė programėlė. 

Tarp studentų atstovybių surengtos linksmos plaukimo varžybos „Ant bangos“. Kitais metais 

planuojama tokias varžybas surengti ir LSU studentams. 

LSP komitetas 

Pagrindinis šio komiteto darbas yra baigiančių studijas studentų pažymėjimų surinkimas ir 

pasirengimas naujiems mokslo metams. Dalyvauta LSS seminare-mokymuose. Kiti darbai: naujų Lietuvos 

studento pažymėjimų išdavimas, su LSP susijusių problemų sprendimas, atsakinėjimas į el. laiškus LSP 

klausimais, studentų pranešimų apie pamestus ir pavogtus LSP registravimas, naujų LSP komiteto narių 

mokymai: supažindinimas su LSP duomenų baze, išmokymas naudotis LSP registracijos puslapiu. 

Bendra LSU SA veikla  

Vykdant projektą „Tapk studžiumi“ 11–12 klasių moksleiviai gali visai savaitei tapti Universiteto 

studentais, lankyti paskaitas, kitus studentų užsiėmimus, praleisti dieną bendrabutyje. 2013 m. šiame projekte 

dalyvavo 8 vienuoliktokai ir 3 dvyliktokai iš įvairių Kauno mokyklų. Po projekto trys dvyliktokai bandė įstoti į LSU 

į valstybės finansuojamas vietas, tačiau tai pavyko tik vienai merginai. 

 

 

66 pav. LSU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos dalyviai 
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67 pav. Akademiniai pusryčiai su švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu 
 

 

68 pav. Erazmus orientacinė savaitė – nacionalinio patiekalo vakaras 
 

 

69 pav. Fuksų stovykla Birštone 
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70 pav. LSP koordinatorių kompetencijos kėlimo programa 

 

71 pav. LSS mokymai „Organizacijos įvaizdžio formavimas“ 

 

 

72 pav. LSU SA komandos formavimo seminaras 

 

 

73 pav. Tarp studentų atstovybių surengtos plaukimo varžybos „Ant bangos“ 
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74 pav. LSS mokymai „Apie akademinį sąžiningumą“ 

 

75 pav. LSS tarybos posėdis 

 

 

76 pav. „Raudonos nosies dienos“ akcija 

 

 

77 pav. Medelio sodinimas Erasmus miškelyje 
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Sausio 23 d. Lietuvos sporto universitetas pasirašė paramos sutartis su bendrovėmis „Ekspozicijų 

centras“ ir „Armesta“. Bendrovės įsipareigojo LSU studentams skirti vardines stipendijas po 500 Lt per mėnesį. 

Universitetas aktyviai bendradarbiauja su verslu ir siekia, kad gerai besimokantiems, didelio meistriškumo 

sportininkams būtų teikiama didesnė parama. 

Sausio 26 d. Kaune, LSU Lengvosios atletikos manieže (Aušros g. 42), vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų 

mugė. Mūsų studentai ir dėstytojai supažindino moksleivius su Universiteto studijų programomis, naujovėmis, 

atsakė į klausimus. Stendo lankytojams buvo dovanojama informacinis Universiteto bukletas, suvenyrai su LSU 

atributika (ženkleliai, tušinukai), nemokami kvietimai į Universiteto krepšinio komandos „LSU–Baltai“ varžybas. 

Sausio 30 d. Lietuvos sporto universitete Kauno pusės maratono bėgimo organizatoriai – Kauno 

miesto savivaldybė, VšĮ „Tarptautinis maratonas“ ir LSU – pasirašė bendradarbiavimo sutartį.  

Sausio 31 d. Lietuvos sporto universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su bendrovės „Hummel“ 

atstove Lietuvoje bendrove „V. Butkevičius ir kompanija“. Sutartimi bendrovė įsipareigojo remti universiteto 

studentų sportą. Rėmėjas tieks sporto prekes ir gaminius: specialią sporto aprangą su LSU atributika, sporto 

įrangą, visų sporto šakų kamuolius, pagalbines priemones, kepures, šalikus, ženklelius ir kt. 

 

 
78 pav. LSU studijos pristatytos Lietuvos aukštųjų mokyklų mugėje 

Kaune 

 
79 pav. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 

„Hummel“ atstove Lietuvoje – bendrove 

„V. Butkevičius ir kompanija“ 

 

Vasario 19 d. Lietuvos sporto universiteto ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (LLAF) 

bendradarbiavimas įprasmintas sutartimi, kurią pasirašė LSU rektorius prof. habil.dr. Albertas Skurvydas ir LLAF 

prezidentas Eimantas Skrabulis. Universitetas įsipareigoja pagal federacijos pastabas tobulinti studijų programą 

Treniravimo sistemos, sudaryti galimybes federacijos darbuotojams kelti kvalifikaciją Universitete, kartu 

organizuoti lengvosios atletikos renginius, vykdyti bendrus projektus. Sutartis atveria galimybes LSU 

studentams atlikti praktinius mokymus federacijoje, LLAF kvies universiteto specialistus organizuoti 

renginius, skaityti paskaitas.  

Vasario 19 d. Lietuvos sporto universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno miesto 

savivaldybe. Ją parašais patvirtino Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir Universiteto rektorius prof. habil. dr. 
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Albertas Skurvydas. Universitetas kartu su savivaldybe bendradarbiaus sprendžiant Kauno miesto sportininkų 

rengimo, gyventojų sveikatinimo, sveikos gyvensenos, sporto, socialinius ir užimtumo klausimus. Sutartis atvers 

galimybes LSU dėstytojams ir studentams atlikti mokslinius tyrimus, praktiką savivaldybėje ir jai pavaldžiose 

įstaigose. LSU ir Kauno savivaldybė kartu spręs miesto sporto problemas, skatins sporto visiems ir sveikatinimo 

renginių plėtrą mieste. 

Vasario 21 d. LSU atstovai lankėsi Alytaus rajono Miroslavo ir Pivašiūnų vidurinėse mokyklose, kur 

pristatė projektą „Erasmus Lietuvos mokykloms“. Vykdant projektą, kuriame LSU dalyvauja jau trečius metus, 

įvairių Lietuvos mokyklų 8–12 klasių moksleiviai supažindinami su studentų mainų programa Erasmus ir jos 

galimybėmis, pristatomas Universitetas ir studijų programos. Projektas įgyvendinamas Švietimo mainų paramos 

fondo lėšomis.  

Vasario 26 d. Lietuvos sporto universiteto rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas ir bendrovės 

„Sadomaksa“ direktorius Saulius Vitkevičius pasirašė paramos sutartį. Bendrovė įsipareigojo kiekvieną mėnesį 

skirti 500 Lt (6000 Lt per metus) Sporto stipendijai, kuria remiami gerai besimokantys didelio meistriškumo 

sportininkai. 

Vasario 28 d. Pasvalio savivaldybėje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp šio rajono savivaldybės 

ir Lietuvos sporto universiteto. Sutartis numato, kad savivaldybė ir Universitetas bendradarbiaus įgyvendinant 

Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginį planą ir LSU integruotos veiklos plėtros 2012–2017 m. strategiją, 

numatančią aukštojo mokslo ir tęstinio mokymo regioninę plėtrą, sukuriant reikalingas sąlygas ir infrastruktūrą. 

Šia sutartimi LSU įsipareigoja peržiūrėti ir parengti studijų ir tęstinio mokymo programas, galimas vykdyti 

Pasvalyje, aprūpinti žmogiškaisiais ištekliais ir studijų medžiaga, reikalinga studijų ir tęstinio mokymo 

programoms įgyvendinti. 

Kovo 6 d. Lietuvos sporto universitetas pasirašė rėmimo sutartį su UAB „M Sportas“. Ši bendrovė 

parems Universiteto I kurso Edukologijos krypties doktorantę sprinterę Liną Grinčikaitę. Bendrovė kiekvieną 

mėnesį Sporto stipendijai skirs 500 Lt (6000 Lt per metus). 

Kovo 9 d. Druskininkų Sporto centre LSU rektorius prof. Albertas Skurvydas ir Druskininkų savivaldybės 

meras Ričardas Malinauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartis numato, kad Druskininkuose bus 

steigiamas Lietuvos sporto universiteto padalinys, administruojantis studijų ir tęstinio mokymo programas. 

Kovo 14 d. LSU Sporto biomedicinos fakulteto dekanas doc. dr. Nerijus Masiulis dalyvavo projekto 

„Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ renginyje „Tyrėjo diena mokykloje“. 

Dekanas Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos 9–11 klasių moksleiviams skaitė keturias paskaitas tema „Fizinio 

krūvio įtaka mūsų organizmui“. Projektą vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projekto tikslas 

– sudominti gabiausius Lietuvos moksleivius moksline veikla ir įtraukti į įvairias projekto veiklas. LSU dėstytojas 

doc. dr. Nerijus Masiulis buvo atrinktas iš daugelio įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkų ir kartu su 

kitais geriausiais įvairių sričių specialistais pristatė savo mokslinę veiklą moksleiviams.  

 

    
80 pav. Doc. dr. Nerijus Masiulis pristatė savo mokslinę veiklą Jonavos moksleiviams 

 

Kovo 15 d. LSU sporto prorektorius prof. Aleksas Stanislovaitis vedė teorinį-praktinį užsiėmimą 

„Atranka ir naujausių technologijų taikymas rengiant sportininkus amžiaus aspektu“ LSU Tęstinių studijų centro 

organizuojamo paskaitų ciklo „Naujas, efektyvus požiūris (atranka, rengimas amžiaus aspektu, didelio 

meistriškumo sportas) į treniruotės procesą“ metu. Jame dalyvavo apie 60 įvairių sporto šakų trenerių, kūno 
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kultūros mokytojų ir sporto instruktorių iš visos Lietuvos. Profesorius pristatė naujausias teorines sportininkų 

rengimo perspektyvas, vedė praktinį užsiėmimą LSU sporto salėje, kur demonstravo naujausią sportininkų 

rengimo įrangą bei priemones.  

Kovo 16 d. vykusią Lietuvos krepšinio lygos „Žvaigždžių dienos“ šventę vainikavo šokliausių ir atletiš-

kiausių krepšininkų konkursas „Oro karalius“, jame triumfavo komandos „LSU-Baltai“ žaidėjas Šarūnas Beniušis.  

Kovo 18 d. Lietuvos sporto universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Kauno maratono 

klubas“. Sutartimi universitetas įsipareigojo informuoti klubą apie rengiamas konferencijas, mokslinius tyrimus 

ir vykdomas studijas klubui aktualiose bendradarbiavimo srityse, užtikrinti LSU specialistų dalyvavimą klubo 

organizuojamuose renginiuose. „Kauno maratono klubas“ įsipareigojo informuoti Universitetą apie klubo 

renginius ir kviesti atstovus, pasitelkti LSU specialistus aktualiems klausimams spręsti, sudaryti sąlygas 

Universiteto atstovams skleisti informaciją apie studijų programas per klubo renginius, vykdyti kitus 

bendrus su LSU projektus. 

 

 
81 pav. LSU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ „Kauno maratono klubas“ 

 

Kovo 25 d. Lietuvos sporto universitete lankėsi Šiaulių miesto Vijolių vidurinės mokyklos atstovai. Ši 

mokykla siekia tapti sporto gimnazija, kurioje bendrasis ugdymas būtų derinamas su specializuotu sportiniu 

ugdymu, o mokymosi programos – orientuotos į LSU bakalauro studijų programas, kad šios gimnazijos 

abiturientai, stojantys į mūsų Universitetą, jau mokykloje gautų pasirinktų studijų programų pagrindus. LSU 

vadovai su Šiaulių Vijolių vidurinės mokyklos atstovais susitinka jau ne pirmą kartą, diskutuoja ir ieško geriausio 

modelio, nuo kurios klasės moksleiviai turėtų rinktis sporto pakraipos programas, kokios pamokos jiems turėtų 

būti dėstomos. Su šia mokykla LSU yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį. 

Kovo 27 d. Lietuvos sporto universiteto dėstytojas, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos Teisėjų 

kolegijos pirmininkas Alfonsas Buliuolis grįžo iš Maskvos, kur Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos 

regioniniame centre vyko mokymai. Pasibaigus mokymams A. Buliuoliui įteiktas Tarptautinės lengvosios 

atletikos federacijos pirmo lygio lektoriaus diplomas. Jis suteikia teisę rengti seminarus nacionalinio lygio 

teisėjams, kad jie atitiktų tarptautinius reikalavimus. 

Balandžio 2 d. LSU profesorius dr. Aivaras Ratkevičius Universiteto bendruomenę pakvietė į seminarą 

„Atsparumo nutukimui mechanizmai“. LSU Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros vedėjas pristatė 

kartu su Škotijos Aberdyno universiteto mokslininkais atliekamus tyrimus su pelėmis. Mokslininkų grupė atlieka 

eksperimentus su linkusiomis ir nelinkusiomis nutukti pelėmis, kryžmina šių pelių genus ir stebi dėsningumus, 

tiria pelių atsparumą insulinui, gautus rezultatus sieja su diabeto sukeltomis problemomis žmogui. 

Balandžio pradžioje Lietuvos sporto universitetas tapo Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių 

klasterio nariu, laimėjęs projektą „Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasterio atviros prieigos 

MTTP infrastruktūros sukūrimas“. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „Inoklaster LT+“. Klasterį sudaro 10 

narių. Šiuo metu klasteriui priklauso tokios mokslo bei verslo įmonės kaip Lietuvos sporto universitetas, UAB 

„Gaumina“, UAB „Elaston“, UAB „Šiaurės miestelis“ ir kt. 



 

Lietuvos sporto universiteto veikla 2013 metais 

 128 

Balandžio 4 d. LSU studentai trečius metus iš eilės Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklų socialiai 

remtiniems vaikams organizavo renginį „... Nes bendrauti gera“. Vaikai buvo pakviesti dalyvauti taikomosios 

fizinės veiklos pamokoje, žaidė judriuosius žaidimus, mokėsi žolės riedulio paslapčių. 

 

 

82 pav. LSU studentai pakvietė Kauno rajono socialiai remtinus vaikus į renginį „...Nes bendrauti gera“ 
 

Balandžio 6 d. LSU baseine vyko 2013 m. Lietuvos universitetų studentų plaukimo čempionatas. Jame 

varžėsi daugiau kaip 80 plaukikų iš dešimties šalies aukštųjų mokyklų. Po atkaklios kovos komandinėje įskaitoje 

pirmą vietą iškovojo Lietuvos sporto universiteto komanda. 

Balandžio 9–14 d. LSU Sporto edukologijos fakulteto dekanas Arūnas Emeljanovas ir Tarptautinių ryšių 

skyriaus vedėja Irena Čikotienė dalyvavo Almatoje (Kazachstanas) vykusioje tarptautinėje studijų ir karjeros 

mugėje. LSU atstovai reklamavo dvi bakalauro ir keturias magistro studijų programas, parodos lankytojams 

teikė informaciją apie Universitetą. 

Balandžio 18 d. prof. habil.dr. Albertas Skurvydas ir Kauno bokso federacijos prezidentas Rimantas 

Rutkauskas pasirašė paramos sutartį. R. Rutkausko iniciatyva įsteigta A. Šociko vardo stipendija, o kiekvieną 

mėnesį LSU bokso sporto šakos specializantui bus skiriama 300 Lt (3600 Lt per metus) parama.  

Balandžio 23 d. Lietuvos sporto universitete vyko vieša paskaita moksleiviams „Fizinis aktyvumas 

šiuolaikinio gyvenimo kontekste“. Ją skaitė Universiteto dėstytojas doc. dr. Olegas Batutis. Paskaitoje dalyvavo 

apie 40 mokinių ir mokytojų iš Šiaulių Vijolių vidurinės mokyklos, Kauno Jablonskio gimnazijos. Po paskaitos 

svečiai buvo pakviesti į ekskursiją po Lietuvos sporto universitetą. 

Balandžio 24 d. Rygoje Lietuvos sporto universiteto, Tartu universiteto (Estija), Latvijos sporto 

pedagogikos akademijos ir Lietuvos edukologijos universiteto rektoriai pasirašė bendradarbiavimo 

memorandumą ir sujungė žinias iki šiol LSU leistame sporto mokslo žurnale „Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas“.  

Naujas žurnalo pavadinimas – „Education. 

Physical Training. Sport / Baltic Journal of Sports 

and Health Sciences“, pirmas jo numeris anglų 

kalba išeis rudenį. Lietuvos sporto universitetas ir 

toliau liks pagrindinis žurnalo leidėjas. Žurnalas 

bus prieinamas internete, platinamas Baltijos 

šalyse. 

Balandžio 24 d. LSU vyko Sporto 

biomedicinos fakulteto studentų tarybos organi-

zuotas susitikimas-diskusija su KTU profesoriumi 

habil. dr. Kęstučiu Kriščiūnu. Tai jau trečias šio 

fakulteto studentų ir dekano doc. dr. Nerijaus 

Masiulio surengtas susitikimas su kitų universi-

tetų dėstytojais, pakviestais pasidalyti savo 

patirtimi, išdėstyti požiūrį į akademinę kultūrą. 

 

83 pav. Sporto biomedicinos fakulteto studentų taryba surengė 

susitikimą su KTU profesoriumi habil. dr. Kęstučiu Kriščiūnu 
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Balandžio 29 d. Lietuvos sporto universitete vyko Nacionalinio sveikatinimo instituto (NSI) pristatymas. 

Jame dalyvavo Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas, Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius 

Klemensas Rimšelis, LSU rektorius prof. habil.dr. Albertas Skurvydas, NSI prezidentas Ignas Staškevičius, šio 

instituto partneriai ir LSU bendruomenė. Nacionalinis sveikatinimo institutas, kurio steigėjas yra Lietuvos sporto 

universitetas, sieks suburti sveikatingumo organizacijas, vykdys edukacines ir tyrimų veiklas, kurs ir vykdys 

sveikatinimo projektus. 
 

 

84 pav. LSU Nacionalinio sveikatinimo instituto partneriai 

 

Balandžio 30 d. vyko atviras Lietuvos sporto universiteto Senato posėdis, kurio metu profesoriui 

habil. dr. Kęstučiui Miškiniui suteiktas LSU Garbės profesoriaus vardas ir regalijos, Ignui Staškevičiui – Garbės 

daktaro vardas ir regalijos. 

Gegužės 9 d. Lietuvos sporto universitetas jau trečius metus iš eilės surengė jungtinį Kauno miesto ir 

rajono gimnazijų tinklinio turnyrą „Europos diena su kamuoliu“. Renginyje dalyvavo apie 150 mokinių ir 

mokytojų iš 13 gimnazijų. 

Gegužės 9–10 d. LSU Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra kartu su Marijampolės 

kolegijos Verslo ir vadybos katedra surengė tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Mokslas ir praktika: 

aktualijos ir perspektyvos“. Šiais metais konferencija pirmą kartą buvo tarptautinė: pateikta pranešimų iš 

Stavropolio valstybinio medicinos universiteto (Rusija), Laplandijos universiteto (Suomija), Karolio Gasparo 

universiteto (Vengrija) ir Latvijos sporto pedagogikos akademijos. Konferencijoje daugiausia dėmesio skirta 

turizmo vadybos aktualijoms, analizuota globalizacijos įtaka šiai pramonės šakai, sportui ir laisvalaikiui, nauji 

verslo ir mokslo bendradarbiavimo iššūkiai. 

Gegužės 10 d. Lietuvos sporto universitete viešėjo Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atstovai – 

SKVC direktorius Artūras Grebliauskas ir Institucinio vertinimo skyriaus vedėja Nora Skaburskienė. Vizito tikslas – 

aptarti LSU vykstančius pokyčius po institucinio vertinimo. Posėdžio metu studijų prorektorė Rasa Jankauskienė 

pristatė LSU veiklos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo eigą, buvo aptarti jau atlikti ir atliekami darbai, 

diskutuota dėl kokybės vadybos sistemos, studijų kokybės užtikrinimo, žmogiškųjų išteklių plėtros, poveikio 

regionui ir kitų LSU proveržiui svarbių klausimų. 

Gegužės 10–12 d. Kaune vyko Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų studentų lengvosios atletikos 

čempionatas. Komandinės įskaitos nugalėtojais tapo LSU lengvaatlečiai, iškovoję 26 medalius: 10 aukso, 8 

sidabro ir 8 bronzos. 

Gegužės 12–13 d. Lietuvos sporto universitetas dalyvavo kultūros ir ekologijos festivalio „Grynparkas 

2013“ programoje. LSU dėstytojų ir studentų komanda pristatė su sveikata ir fiziniu aktyvumu susijusias veiklas. 

Miesto gyventojams buvo pasiūlyta dalyvauti taiči užsiėmimuose, sužinoti savo fizinį pajėgumą, išbandyti jėgas 

viktorinoje apie sveikatą ir fizinį aktyvumą, studentai konsultavo įvairaus amžiaus žmones, kaip taisyklingai 

naudotis Nemuno saloje įrengtais lauko treniruokliais. 
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85 pav. Festivalyje „Gryn parkas“ LSU dėstytojų ir studentų komanda pristatė fizinio aktyvumo veiklas 

 

Gegužės 17 d. vyko Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybės ataskaitinė-rinkiminė 

konferencija. Konferencijos metu pristatyta atstovybės veiklos metinė ataskaita, ją patvirtino konferencijos 

delegatai. Išrinkta nauja Studentų atstovybės prezidentė – trečio kurso studentė Simona Dargytė.  

Gegužės 24–26 d. Rygoje (Latvija) vyko XXIX-osios SELL studentų sporto žaidynės. Lietuvos sporto 

universiteto studentai iškovojo 34 medalius: 16 aukso, 7 sidabro ir 11 bronzos. SELL žaidynėse LSU aplenkė 

visus Lietuvos universitetus.  

Gegužės 28 d. LR Seime vyko apskritojo stalo diskusija „Fizinis aktyvumas – raktas į visuomenės 

sveikatą“, joje dalyvavo LSU atstovai. Renginį organizavo LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, 

bendradarbiaudama su Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija, kurios vienas iš steigėjų ir narių yra 

Lietuvos sporto universitetas. Diskusiją vedė LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas J. Požėla, 

Nacionalinės sveikatos tarybos prie LR Seimo pirmininkas prof. J. Pundzius ir LSU Garbės daktaras Erlangeno 

Niurnbergo universiteto (Vokietija) Sporto mokslo ir sporto instituto prof. A. Rutten.  

Gegužės 30 d. iškilmingame Lietuvos sporto universiteto Senato posėdyje Kopenhagos universiteto 

profesoriui Bengt Saltin (Danija) ir Erlangeno-Niurnbergo universiteto profesoriui Alfred Rutten (Vokietija) 

suteikti Garbės daktarų vardai ir regalijos. 

 

 
86 pav. Kopenhagos universiteto profesoriui Bengtui Saltinui 

(Danija) ir Erlangeno-Niurnbergo universiteto profesoriui 

Alfredui Riutenui  (Vokietija) suteikti LSU Garbės daktarų 

vardai 

 
87 pav. LSU Garbės daktaras profesorius Bengtas Saltinas 

(Danija) 
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Gegužės 31–birželio 2 d. Palangoje vyko kasmetinis festivalis „Sportas visiems“. Jame Universiteto 

atstovai pristatė LSU studijų programas, kvietė moksleivius studijuoti mūsų universitete, festivalio lankytojams 

rankiniu hidrauliniu dinamometru matavo dešinės ir kairės plaštakų suspaudimo jėgą. 

Birželio 4 d. LSU lankėsi Kauno šv. Kazimiero vidurinės mokyklos moksleiviai. Taikomosios fizinės 

veiklos studijų programos dėstytojai supažindino juos su neįgaliųjų fizine veikla ir sportu, pristatė atliekamus 

tyrimus. Lektorius Saulius Kavaliauskas vedė ekskursiją po LSU, supažindino su mokslo ir studijų laboratorijomis, 

sporto bazėmis, galimybėmis studijuoti mūsų aukštojoje mokykloje, LSU sporto muziejumi. 

Birželio 6 d. paaiškėjo LSU Rinkodaros ir leidybos centro skelbto konkurso nugalėtojai. Siekiant 

pritraukti gabius, mokslu besidominčius moksleivius studijuoti Universitete buvo paskelbtas konkursas, 

kurio nugalėtojams sudaromos sąlygos tiesiogiai „prisiliesti“ prie LSU atliekamų mokslinių tyrimų: dalyvauti 

juose, išmėginti mokslinį darbą laboratorijose. Konkursą laimėjo trys Kauno A. Smetonos gimnazijos 

vienuoliktokės – Eglė Jankevičiūtė, Emilija Račkauskaitė, Lina Ščiupakovaitė.  

Birželio 20 d. tarp Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir Lietuvos sporto universiteto pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis, ją savo parašais patvirtino LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir LSU rektorius 

prof. habil. dr. Albertas Skurvydas. Pagal šią sutartį Universitetas sieks prisidėti prie efektyvesnio sportininkų 

rengimo olimpinėms žaidynėms, o siekiant populiarinti olimpinį sąjūdį, skatinti sporto plėtotę bendros abiejų 

organizacijų pastangos bus nukreiptos olimpinių sporto šakų didelio meistriškumo sportininkų ir trenerių 

rengimo sistemai Lietuvoje sukurti. 
 

 
88 pav. Moksleivės turėjo progą susipažinti su moksliniu 

darbu LSU laboratorijose 

 
89 pav. Bendradarbiavimo sutartį pasirašo Lietuvos 

tautinio olimpinio komiteto prezidentė D. Gudzinevičiūtė 

Universiteto rektorius prof. habil. dr. A. Skurvydas 

 

Birželio 26–27 d. Helsinkyje (Suomija) vyko Europos Sąjungos ekspertų darbo grupės „Sporto srities 

specialistų švietimas ir rengimas“ susitikimas. Lietuvai atstovavo LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo 

katedros dėstytoja Renata Rutkauskaitė ir Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irena Čikotienė. Baigiamajame 

darbo grupės susitikime svarstytos talentingų sportininkų dvigubos karjeros (angl. duall career), sportinės 

veiklos ir išsilavinimo derinimo rekomendacijos bei padėtis ES šalyse. 

Liepos 6–17 d. XXVII vasaros universiadoje Kazanėje (Rusija) Lietuvos sporto universiteto sportininkai 

iškovojo visų spalvų medalius. Aukso medalį pelnė irkluotoja Donata Vištartaitė, sidabro ir bronzos – bėgikės 

Lina Grinčikaitė ir Eglė Balčiūnaitė. Universiadoje sėkmingai pasirodė ir kiti LSU sportininkai – jie nelaimėjo 

apdovanojimų, bet pateko į savo rungčių finalus.  

Liepos 11–14 d. Suomijoje vykusiame Europos jaunimo (iki 23 metų) lengvosios atletikos čempionate 

LSU studentas Andrius Gudžius iškovojo auksą. Disko metimo tradicijas tęsiantis sportininkas antruoju bandymu 

diską nusviedė 62,40 m ir, pasiekęs geriausią sezono asmeninį rezultatą, tapo Europos čempionu. 

Rugpjūčio pradžioje pasibaigus studentų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas paaiškėjo, kad 

šiemet LSU į valstybės finansuojamas vietas priėmė beveik du kartus daugiau studentų, o viena populiariausių 

Lietuvoje buvo Treniravimo sistemų studijų programa. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam 

priėmimui organizuoti duomenimis, studijų programą Treniravimo sistemos LSU pasirinko 160 studentų, o 

pagal populiarumą ji yra devinta šalyje. 

Rugpjūčio 16 d. vykusiame LSU Tarybos posėdyje priimti sprendimai dėl Universiteto struktūros 

pertvarkos. Patvirtinti šie pakeitimai, kurie įsigaliojo nuo 2013 m. rugsėjo 2 d.: 
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• Pakeisti Kanceliarijos pavadinimą ir vadinti šį skyrių Dokumentų valdymo skyriumi. 

• Pakeisti Finansų skyriaus pavadinimą ir vadinti šį skyrių Ekonomikos ir finansų skyriumi. 

• Pakeisti Vidaus audito pavadinimą ir vadinti šį skyrių Vidaus audito skyriumi. 

• Sujungti Judesių fundamentaliųjų ir klinikinių tyrimų centrą, Kineziologijos laboratoriją, 

Taikomosios fizinės veiklos mokslo ir studijų laboratoriją, Fizinio aktyvumo epidemiologijos 

laboratoriją bei Studijų ir mokslo technikos priežiūros grupę ir jų pagrindu įsteigti Sporto mokslo ir 

inovacijų institutą, pavaldų LSU mokslo prorektoriui. 

• Strateginio valdymo ir projektų skyrių padalyti į Strateginio valdymo skyrių ir Projektų vadybos 

skyrių, pavaldžius LSU kancleriui. 

• Pakeisti Rinkodaros ir leidybos skyriaus pavadinimą ir vadinti šį skyrių Rinkodaros skyriumi. 

• Įsteigti Ryšių su visuomene skyrių, pavaldų LSU kancleriui. 

• Įsteigti Nacionalinį sveikatinimo institutą kaip savarankišką Lietuvos sporto universiteto padalinį, 

pavaldų LSU kancleriui. 

• Pakeisti Infrastruktūros plėtros ir priežiūros skyriaus pavadinimą ir vadinti šį skyrių Infrastruktūros 

skyriumi. 

Rugpjūčio 28 d. išėjo pirmas LSU tarptautinio elektroninio mokslo žurnalo „Laisvalaikio tyrimai“ 

numeris. Žurnalo steigėja – LSU Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra. Lietuvių, anglų ir rusų 

kalbomis leidžiamo žurnalo tyrimų kryptys – socialiniai ir humanitariniai mokslai. Žurnalo redakcinės kolegijos 

nariai yra JAV, Latvijos, Lietuvos, Portugalijos, Rusijos, Slovakijos, Suomijos ir Vokietijos universitetų mokslininkai. 

Rugsėjo 1 d. Lietuvos sporto universiteto studentė irkluotoja Donata Vištartaitė kartu su Milda 

Valčiukaite tapo planetos čempione moterų porinių dviviečių valčių finale Pietų Korėjoje vykusiame pasaulio 

irklavimo čempionate.  

Rugpjūčio 29–rugsėjo 1 d. Lietuvos sporto universiteto mokslininkai – Sporto edukologijos fakulteto 

dekanas doc. dr. Arūnas Emeljanovas ir Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros asistentė Brigita 

Miežienė – Bratislavoje (Slovakija) dalyvavo Tarptautinės kūno kultūros federacijos organizuotame VIII Europos 

kongrese (FIEP 2013) „Vaikų ir jaunimo kūno kultūros ir sporto perspektyvos Europoje“. LSU atstovai pristatė 

mokslinio projekto „Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, jo kitimas bei lemiantys veiksniai“ 

tyrimo eigą. Projektas vykdomas 2013–2015 m., jį finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Kongrese doc. dr. Arūnas 

Emeljanovas buvo pristatytas jaunojo mokslininko nominacijai, jam įteiktas „FIEP Europe Thulin Awards 2013“ 

apdovanojimas už pasiekimus atliekant mokslinius tyrimus bei plėtojant kūno kultūrą. 

Rugsėjo 2–5 d. LSU pirmą kartą organizavo informacinę savaitę pirmakursiams. Studentams pristatyti 

svarbiausi LSU skyriai ir centrai, suteikta aktuali informacija, išdalyti lankstinukai su LSU padalinių kontaktais, 

egzaminų ir sesijų datomis ir pan. 

Rugsėjo 27 d. švenčiama Pasaulinė turizmo diena. Ta proga LSU Sporto vadybos, ekonomikos ir 

sociologijos katedra kasmet kviečia kauniečius bei miesto svečius į įdomius nemokamus renginius. LSU 

studentai vedė ekskursiją „Žvilgsnis į Kauno istoriją pro troleibuso langą“, kurios metu 2 ir 10 maršrutų 

troleibusų keleiviai buvo supažindinami su Kauno istorija, lankytinais miesto objektais. Universiteto dėstytojai ir  

studentai kvietė kauniečius į dviračių žygį „Pažink 

Kauną“. Pasaulinė turizmo diena nuotaikingai 

paminėta prie S. Dariaus ir S. Girėno paminklo, 

esančio, šalia LSU centrinių rūmų. 

Spalio 1 d. LSU pakvietė senjorus akty-

viai paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių 

dieną. LSU jau ne vienus metus skiria ypatingą 

dėmesį senjorams – studentai ir dėstytojai rengia 

nemokamas mankštas, paskaitas ir mokymus. 

Universiteto Sporto ir laisvalaikio centras kvietė 

Kauno senjorus sutikti Pagyvenusių žmonių dieną 

aktyviai judant. Doc. Birutė Statkevičienė 

senjorams vedė mankštą Universiteto baseine, 

magistrantė Gerda Vencevičiūtė senjorėms – 

šiaurietiškojo ėjimo pamoką. 

 

90 pav. Studentai kvietė Kauno senjorus Pagyvenusių žmonių 

dieną paminėti aktyviai 
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Spalio 3 d. prasidėjo savaitę trukęs 

Lietuvos sporto universiteto projektas „Judėk 

kartu su LSU“. Jo metu Kauno jaunimas buvo 

kviečiamas dalyvauti įvairiuose sporto 

renginiuose, skatinamas reguliariai sportuoti. 

Projekto organizatorius ir vykdytojas LSU 

Sporto ir laisvalaikio centras siekia įtraukti į 

aktyvią sportinę veiklą kuo daugiau jaunimo, 

didinti jaunimo užimtumą per fizinį aktyvumą. 

Spalio 10 d. švenčiamas Lietuvos 

sporto universiteto gimtadienis. Šiemet Lietuvos 

sporto universitetas paminėjo 79-erių metų 

sukaktį. Šventės dalyvius pasveikino Univer-

siteto vadovai, vyko daug įdomių renginių: stu- 

 

91 pav. LSU projekto „Judėk kartu su LSU“ dalyviai 

dentų pasirodymai, orientavimosi varžybos, linksmosios viktorinos, vaišintasi gimtadienio tortu ir arbata. 

Vakare Universiteto darbuotojai su šeimomis buvo pakviesti į baseiną, studentai – į kavinę „Kanklės“. 

Spalio 11 d. Lietuvos sporto universiteto Sporto edukologijos fakultetas Druskininkų švietimo centre 

pradėjo vykdyti išlyginamąsias Turizmo ir sporto vadybos studijas verslo ir vadybos magistro laipsniui įgyti. 

Druskininkuose pradedama vykdyti Turizmo ir sporto vadybos išlyginamųjų studijų programa turintiems 

neuniversitetinį aukštąjį išsilavinimą. Nuo 2014 m. vasario mėn. ši studijų programa išaugs į magistrantūros 

studijas ir bus plėtojama toliau.  

Spalio 17 d. Lietuvos sporto universiteto kancleris Mindaugas Balčiūnas tapo Vusterio universiteto 

(Didžioji Britanija) garbės profesoriumi. Iškilminga inauguracija vyko Vusterio mieste, naujoje 3000 vietų 

krepšinio arenoje.  

Spalio 23–26 d. LSU atstovai dalyvavo Europos sporto mokslo, švietimo ir užimtumo tinklo (ENSSEE) 

metiniame forume Nyderlanduose, Groningeno miesto Hanze taikomųjų mokslų universitete. Dalyvavimas 

kongrese – vienas iš žingsnių plėtojant Lietuvos sporto universiteto tarptautiškumą. Kaip puiki mūsų 

Universiteto tarptautinė iniciatyva renginyje pristatyta LSU koordinuota ir trejus metus vykdyta intensyvi 

„Erasmus“ programa EIVoS (projekto koordinatorė dr. Vilma Čingienė). Kongreso metu įvyko paskutinis 

tarptautinės studijų programos European Bachelor of Physical Activity and Lifestyle darbo grupės susitikimas.  

Spalio 24 d. Lietuvos sporto universitete pirmą kartą vyko projektas „Studijos be kliūčių: studentų, 

turinčių specialiųjų poreikių, integracija į Lietuvos sporto universiteto bendruomenę“. Jį vykdė Taikomosios 

fizinės veiklos bei Sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programų studentai ir dėstytojai. Universitete buvo 

surengta seminarai, diskusijos, praktinės pratybos. Projektas peržengė ir universiteto ribas – šešiose Kauno 

gimnazijose LSU studentai pristatė sportines ir rekreacines veiklas, palengvinančias kasdienį neįgaliųjų 

gyvenimą, vedė ekskursijas po universitetą ir Kauno senamiestį specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. 
 

  
92 pav. Projekto „Studijos be kliūčių: studentų, turinčių specialiųjų poreikių, integracija į Lietuvos sporto universiteto 

bendruomenę“ renginių akimirkos 
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Lapkričio 10 d. jaunuosius krepšininkus į treniruotes pakvietė LSU Savaitgalio krepšinio akademija. Jos 

iniciatoriai kviečia treniruotis Kauno miesto ir regiono krepšinio, sporto mokyklų auklėtinius. Kiekvieną 

sekmadienį jaunieji (12–18 metų) krepšininkai galės tobulinti žaidimo įgūdžius vadovaujant geriausiems 

žinomiems šios akademijos krepšinio treneriams, specialistams. 

 

   
93 pav. LSU Savaitgalio krepšinio akademijoje jaunieji krepšininkai gali tobulinti savo įgūdžius 

 

Lapkričio 19 d. Vilniaus rotušėje vyko 

iškilminga 2013 m. „Kokybės konkurso“ apdovanojimų 

ceremonija, kurios metu Lietuvos sporto universitetas 

buvo apdovanotas „Kokybės statulėle“ už 

sėkmingiausiai įvykdytas „Erasmus“ personalo 

mobilumo veiklas per 2007–2013 m. laikotarpį. 

Konkursą organizavo Švietimo mainų paramos fondas.  

Lapkričio 26 d. LSU Karjeros ir kompetencijų 

plėtotės centras kartu su Rinkodaros skyriumi surengė 

seminarą „Kaip parengti gyvenimo aprašymą“. 

Seminaras skirtas studentams, ieškantiems darbo ir 

siekiantiems kuo geriau prisistatyti darbo rinkoje. 

Studentai buvo konsultuojami, kaip kuo geriau 

pristatyti save būsimajam darbdaviui, kokių klaidų 

nedaryti rengiant gyvenimo aprašymą, kaip išryškinti 

savo gebėjimus ir įgyti pranašumo konkuruojant su 

kitais kandidatais. 

 

94 pav. LSU apdovanotas „Kokybės statulėle“ už 

sėkmingiausiai įvykdytas Erasmus personalo mobilumo 

veiklas 2007–2013 m. 

Lapkričio 27 d. dukart olimpinis ir pasaulio čempionas disko metikas Virgilijus Alekna, prieš 

pradėdamas sezoną, savo fizinį pajėgumą tradiciškai tikrino Lietuvos sporto universitete. Fizinės būklės tyrimus 

Universitete Virgilijus Alekna atlieka jau kelintus metus iš eilės. 

 

   
95 pav. LSU mokslo laboratorijose savo fizinės būklės tyrimus prieš naują sezoną kasmet atlieka disko metikas Virgilijus 

Alekna 
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Lapkričio 28–29 d. Lietuvos sporto universitete vyko 

tarptautinis sporto vadybos seminaras „Naujų galimybių 

pritaikymas vystant krepšinį“. Tai buvo vienas įdomiausių šalyje 

pastarųjų metų krepšinio vadybai skirtų renginių. Jame savo 

žiniomis dalijosi NBA viceprezidentas Europos reikalams Jesus 

Bueno Pascual, Universiteto kancleris Mindaugas Balčiūnas ir 

dėstytojai, kiti žymūs lektoriai. Seminare dalyvavo apie 100 

dalyvių. Į jį atvyko krepšinio klubų vadovai ir vadybininkai iš 

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos, Skandinavijos šalių. Žymių 

sporto vadybininkų pranešimų galėjo nemokamai klausytis LSU 

studentai ir dėstytojai. 

Gruodžio 11 d. LSU vyko Lietuvos sporto ir sveikatinimo 

trečiojo amžiaus universiteto (LSS TAU) renginys, skirtas 

būsimiesiems studentams (klausytojams). LSS TAU Tarybos 

pirmininkė Kristina Visagurskienė supažindino su universiteto 

veikla, studijų moduliais, skaitė paskaitą „Ilgaamžiškumo 

paslaptys“. Vėliau būsimieji universiteto klausytojai buvo 

pakviesti susipažinti su Lietuvos sporto universitetu, jo sporto 

bazėmis, aplankė LSU muziejų, Kauno sporto halę. Ekskursiją 

vedė TAU Tarybos narys Saulius Kavaliauskas. LSU studentai 

pakvietė senjorus į mankštos ir šiaurietiškojo ėjimo pratybas. 

 
96 pav. Tarptautiniame LSU krepšinio seminare 

žiniomis ir patirtimi dalijosi NBA viceprezidentas 

Europos reikalams J. B. Pascual 

Gruodžio 17 d. Lietuvos sporto universitete susirinkę absolventai svarstė galimybę įsteigti LSU Alumni 

klubą. Susirinkimo metu buvo išrinkta klubo valdyba ir prezidentas – dukart olimpinis ir pasaulio čempionas, 

vienas žymiausių Lietuvos lengvaatlečių Virgilijus Alekna. Valdybos nariais tapo nusipelnęs šalies krepšinio 

treneris, buvęs Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Vladas Garastas, Lietuvos olimpinės akademijos 

prezidentas Artūras Poviliūnas, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Seimo narys Vydas 

Gedvilas, LSU Senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis, nusipelnęs krepšinio treneris Modestas Paulauskas, 

daugkartinė Lietuvos plaukimo rekordininkė, olimpietė Birutė Statkevičienė, buvęs LSU Studentų atstovybės 

prezidentas Žilvinas Stankevičius, Lietuvos sporto ir sveikatinimo trečiojo amžiaus universiteto tarybos 

pirmininkė Kristina Visagurskienė. 

 

  
97 pav. Į Lietuvos sporto ir sveikatinimo trečiojo amžiaus universiteto pristatymo renginį atvyko gausus būrys būsimųjų 

studentų 

 

Gruodžio 20 d. Vilniuje konsorciumą įsteigė keturios Lietuvos aukštosios mokyklos: Vilniaus 

universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 

Konsorciumui priklausančios aukštosios mokyklos bendradarbiaus mokslo ir meno tyrimų, studijų, kultūros 

srityse, rengs bendrą doktorantūrą, jungtines studijų programas ir modulius, plėtos jungtinę mokymosi visą 

gyvenimą veiklą, dalysis gerąja patirtimi studijų kokybei užtikrinti ir tobulinti ir kt. 
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