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LSU INTEGRUOTOS VEIKLOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2012 -2017 m.  

2014-2015m. DARBŲ PLANO ATASKAITA     už 2014metus   

 
Eil.
Nr. 

 
Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 
 

 
Siekiami 2014-2015 m. rodikliai 

 
Atsakingas 

asmuo 
padalinyje 

 
 

Įgyvendinimo 
data 

 
 

PASIEKTI RODIKLIAI 
(trumpas aprašymas, įrašai) 

 
Pasiekto 
rodiklio 

įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 
 1.TARPTAUTINIS MOKSLO 

LYDERIS 
     

 1.1 Uždavinys:  
 Sutelkti lėšas kryptims, kuriose 
LSU galėtų užimti lyderio 
poziciją 
1 priemonė: 
Nustatyti prioritetines mokslo 
kryptis 
� Nuolat vertinti turimų 

mokslininkų kompetencijas 
ir galimybes kurti mokslinę 
produkciją 

Prioritetinių mokslo krypčių 
infrastruktūrai skiriama lėšų, 
(tūkst. Lt)- 300 
Bus peržiūrėtos strateginės 
mokslo kryptys ir iš naujo bus 
patvirtintos strateginėse kryptyse 
dirbančių mokslininkų grupės 

Mokslo 
prorektorius 

Iki 2015 – 02 
 
 

Sudaryta darbo grupė 
peržiūrėti strateginis mokslo 
kryptis 2015m. 
2014-02-28 d. Tarybos 
posėdžio sprendimu 
(protokolas Nr.1) numatytos  
išlaidos mokslui – 
1.938.500 Lt.  

 

 2 priemonė: 
Papildyti jau sukurtą pasiekimais 
paremtą mokslininkų 
motyvacijos sistemą; 
� Orientuojantis į darbuotojų 

poreikius tobulinti atlygio 
sistemą, kuria mokslininkai 
būtų skatinami už kokybišką 
mokslinę veiklą 

Įsteigtas mokslo fondas - 1; 
Numatytas skatinimas už 
sėkmingai parengtus mokslo 
projektus – 1 
Parengta ir patvirtinta kūrybinių 
atostogų tvarka – 1; 

 

Mokslo 
prorektorius 
(bendradarbiauja
nt su studijų 
prorektore bei 
Personalo ir 
teisės skyriumi) 

Iki 2015 – 02 
 
 
Iki 2015 – 01 
 
Iki 2015 – 04  

- Mokslo fondas neįsteigtas; 
- Skatinimas už sėkmingai 
parengtus projektus- 
nenumatytas; 
- Diskutuojama kūrybinių 
atostogų suteikimo 
galimybė, tačiau  kūrybinių 
atostogų tvarka neparengta 
ir nepatvirtinta 
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1 2 3 4 5 6 7 
  

3 priemonė: 
Įdiegti aktyvių mokslinės ir 
konsultacinės veiklos pardavimų 
sistemą; 
� Nustatyti atsakomybę už 

mokslinių 
tyrimų/konsultacijų 
pardavimus (įdarbinti 
asmenį, atsakingą už 
pardavimus); 

� Identifikuoti potencialius 
užsakomųjų tyrimų klientus 
ir pradėti kryptingą 
pardavimų procesą; 

� Taikyti atskiros finansinės 
naudos centro principus šiai 
veiklai, sudaryti pelningą 
kainodarą, įvertinant 
pardavimų ir administracines 
sąnaudas; 

� Motyvuoti ir sudaryti sąlygas 
mokslinės produkcijos 
pardavimams; 

 

 
Įdarbintas  asmuo atsakingas 
pardavimus  – 1; 
Atliktas sporto rinkos tyrimas – 1; 
Sporto mokslo mugės 
suorganizavimas – 1. 

 
Mokslo 
prorektorius 
bendradarbiauja
nt  su 
Rinkodaros 
skyriumi ir vyr. 
ekonomistu 

 
Iki 2014 – 12 
 
Iki 2015 – 03  

 
Įdarbintas darbuotojas  0,5 
etato 2014-10-08d. 
(SMII direktorius teigia, kad 
priimto darbuotojo pareigos 
nesutampa su 3 priemonėje 
numatytomis veiklomis ) 
 
 
-Sporto rinkos tyrimas 
neatliktas; 
Sporto mokslo mugė bus 
organizuojama 2015m.  

 

 4 priemonė: 
Intensyvinti eksperimentinę 
plėtrą sporto, fizinio ugdymo, 
reabilitacijos (kineziterapijos) ir 
sveikatinimo srityse 
 

� Intensyvinti eksperimentinę 
plėtrą sporto srityje 

Mokslo 
prorektorius 
bendradarbiauja
nt  su Sporto 
prorektoriumi  

Kasmet 
2014 – 2015m. 
m. 
 

 
Įvykdyta intensyvinant 
mokslinę eksperimentinę 
plėtrą žr. 1.2 užduotį 
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Eil.
Nr. 

Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 

 

Siekiami 2014-2015 m. rodikliai Atsakingas 
asmuo 

padalinyje 

Įgyvendinimo 
data 

PASIEKTI RODIKLIAI 
(trumpas aprašymas, įrašai) 

Pasiekto 
rodiklio 

įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 
 Uždavinys:  

1.2 Didinti mokslinių tyrimų 
kokybę  
1 Priemonė: sukurti partnerių 
tinklą moksliniams tyrimams 
atlikti 
� Plėsti tarptautinį 

bendradarbiavimą atliekant 
tyrimus ar /ir rengiant 
projektus, pasinaudoti 
tarptautinių tinklų ir 
asociacijų teikiamomis 
paslaugomis; 

� Kiekvienoje prioritetinėje 
mokslo kryptyje įgyvendinti 
bent vieną projektą su 
partneriu (klasteriu); 

 

1)Sutarčių, įgyvendinamų 
mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros srityje 
(MTEP), skaičius – 6; 
2)Mokslininkų turinčių 3 ir 
daugiau straipsnius su aukštu 
citavimo rodikliu (>2) %  , vnt. – 
15; 
3)Naujausių pasaulyje sporto 
mokslo pasiekimų gausinimas 
(dvigubai), akcentuojant 
mokslinių straipsnių 
publikavimą labai aukšto 
citavimo indekso žurnaluose; 
4)Aukštos kokybės straipsnių su 
aukštu citavimo indeksu ( >2) 
dalis, vnt. – 11; 
5)Bendras straipsnių skaičius, 
vnt. – 220 
6)ISI straipsnių skaičius, vnt.- 
40 
7)Mokslinės produkcijos kiekis 
vienam mokslininkui ISI Web of 

Mokslo 
prorektorius 

Už 2013m. – 
2014 – 01; 
 
Už 2014m.  – 
2015 - 01 

 1) Sutarčių yra 10 vnt.; 
 2) 14 mokslininkų 

3) Rodiklis nepasiektas 
4) 4 straipsniai  
5) Bendras straipsnių 

skaičius per 2014m. 
220 vnt. 

6) ISI straipsnių skaičius, 
vnt.- 40 

7) 0,45 
8) Mokslo projektai -13 

vnt. 
Sukurtas partnerių 
tinklas vykdant 
projektus: 
- „Išmanioji apranga 
sportui ir sveikatai“ , 
proj. Vadovas 
J.Poderys (MITA, 
EUREKA); 
- „Pažangių 
ortopedijos ir 
reabilitacijos 
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Science duomenų bazėse – 0,45 
8)Mokslo ir EP projektų 
rengimo efektyvinimas 
(klasteriai, fondai): tarptautinių  
ir nacionalinių  mokslo projektų 
skaičius – 9; 
9)Priimtas doktorantas iš 
užsienio - 1 

 

priemonių atviros 
prieigos MTTP 
infrastruktūros 
sukūrimas“ 
(INOKLASTER LT+“, 
vadovas A.Skurvydas; 
-„Ortopedinio kelio 
įtvaro su inovacinėmis 
poveikio priemonėmis 
prototipo sukūrimas“ 
(UAB „Optronika“) , 
vadovas 
S.Kamandulis; 
Iš viso 23 projektai (žr. 
internetiniame 
tinklapyje , skiltyje 
„Mokslas“. 

9)  Priimta doktorantė iš 
Šveicarijos (Biologijos 
srityje) 2014-10-01d. 
 

 2 Priemonė: sudaryti sąlygas 
mokslo talentams pritraukti ir 
puoselėti 
� Įvertinti naujų mokslo 

darbuotojų samdymo 
galimybes (iš užsienio - 2 ir 
daugiau vizituojančių 
darbuotojų); 

� Užtikrinti tinkamą mokslinės 
veiklos viešinimą (Lietuvoje 
ir užsienyje), siekiant 

Baltosios knygos 
parengimas: „LSU mokslas 
Lietuvos žmonėms“ ir 
pristatymas internete – 1; 
Suorganizuota tarptautinė 
konferencija – 1; 
Suorganizuota respublikinė  
konferencija – 1; 
Suorganizuota SMD 
konferencija – 1; 
Suorganizuoti moksliniai 

 
Mokslo 
prorektorius 

 
Iki 2015 – 06 
 
 
Iki 2014 – 12 
 
Iki 2015 – 01 
 
2015 – 05  
Moksliniai 
seminarai 
vykdomi per 

1) Knyga dar neparengta.  
Sudaryta darbo grupė 
knygai parengti (Įsak. 
Nr.44BM 2014-11-03) 
  2)Organizuota II 
tarptautinė mokslinė  
konferencija „ Sporto ir 
laisvalaikio vadyba: 
tendencijos ir iššūkiai“ 
2014-12-04-06d. 
3)Organizuota Lietuvos 
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formuoti LSU kaip lyderio 
įvaizdį pasirinktose mokslo 
srityse; 

� Sudaryti sąlygas mokslo 
talentų tobulinimuisi - 
tarptautiniams mainams, 
stažuotėms, komandiruotėms 
bei mokymams; 

� Pamažu pasiekti europinį 
mokslo infrastruktūros lygį 
prioritetinėse srityse; 

 

seminarai – 20. 
Originali mokslinių tyrimų 
įranga, vnt. - 40 

visus metus 
 
 
 

mokslinė konferencija 
„Sportininkų rengimo 
valdymas ir sportininkų 
darbingumą lemiantys 
veiksniai“ 2014-12-18 d.  
Per 2014m. buvo 
organizuotos : 
2014-04-24-25d. 
Marijampolėje tarptautinė 
mokslinė konferencija 
„Mokslas ir praktika: 
aktualijos ir perspektyvos“; 
2014-05-27d. nacionalinė 
mokslinė konferencija 
„Lietuvos olimpinio 
sąjūdžio 90- metis“; 
2014-05-07-09d. LSU 
dalyvavo VII Baltijos šalių 
mokslinėje konferencijoje. 
Apibendrinant per 2014m. 
LSU organizavo 5 mokslines 
konferencijas ir 1 buvo  
dalyvio teisėmis. 
4) Organizuota SMD 1)
 Knyga dar 
neparengta.  
Sudaryta darbo grupė 
knygai parengti (Įsak. 
Nr.44BM 2014-11-03) 
  2)Organizuota II 
tarptautinė mokslinė  
konferencija „ Sporto ir 
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laisvalaikio vadyba: 
tendencijos ir iššūkiai“ 
2014-12-04-06d. 
3)Organizuota Lietuvos 
mokslinė konferencija 
„Sportininkų rengimo 
valdymas ir sportininkų 
darbingumą lemiantys 
veiksniai“ 2014-12-18 d.  
Per 2014m. buvo 
organizuotos : 
2014-04-24-25d. 
Marijampolėje tarptautinė 
mokslinė konferencija 
„Mokslas ir praktika: 
aktualijos ir perspektyvos“; 
2014-05-27d. nacionalinė 
mokslinė konferencija 
„Lietuvos olimpinio 
sąjūdžio 90- metis“; 
2014-05-07-09d. LSU 
dalyvavo VII Baltijos šalių 
mokslinėje konferencijoje. 
Apibendrinant per 2014m. 
LSU organizavo 5 
mokslines konferencijas ir 1 
buvo  dalyvio teisėmis. 
4) Organizuota SMD 
konferencija „Visų mokslų 
raktas yra klaustukas“ 2014-
05-06-13d. 
5) Moksliniais seminarai 
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organizuojamai nuolat , per 
2014m. vyko 26 moksliniai 
seminarai (žr. internet.psl. 
skiltyje „Mokslas“) 
 
6)Originali mokslinių 
tyrimų įranga vnt.- 5 įsigyta: 
- Garso signalo 
stiprintuvas(2860,57 Lt); 
- Atsarginių dalių 
komplektas, skirtas Oxycon 
Mobile deguonies(8241,85 
Lt); 
- Dujų balionas 21 ir 
reduktorius su žarnele 
kalibravimo dujoms 
(3688,96Lt); 
- Termometras medicininio 
tikslumo Ellab su 4 
priedais(15481,54Lt); 
- Elektrofozės 
blokas(5566.00Lt); 
- Vėsinimo sistema su 
sistemos CODA priedais 
(12 vnt. laikiklių ir t.t.) 
(17814,83Lt); 
- Elektroninės jėgos 
matavimo komplektas 
(5883,40Lt); 
Sistema ultragarso 
LS128CEXT-1Z kit su 
HL9.0/60/128Z(32004,50Lt
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); 
-Įrenginys ilgalaikio 
monitoravimo CardioScout 
Multi EKG 6/12 kanalų 
(8470,00Lt); 
- Dinamometro stiprintuvas 
keturių kanalų (3802,16Lt); 
-Laidinis Biopac EMG 
modulis 100C(3363,80 Lt) 
(iš viso už 107.177,61 Lt) 
 
 

 

 

 

Eil.
Nr. 

Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 

 

 
Siekiami 2014-2015 m. rodikliai 

 
Atsakingas 

asmuo 
padalinyje 

 
 

Įgyvendinimo 
data 

PASIEKTI RODIKLIAI 
(trumpas aprašymas, įrašai) 

Pasiekto 
rodiklio 

įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 
 2. KOKYBIŠKOS IR 

PATRAUKLIOS STUDIJOS  
 

     

2.1. � Optimizuoti studijų 
programas atsižvelgiant į 
ekspertų pastabas ir 
koreguoti kaitos planus 

Stojančiųjų į LSU 
abiturientų, nurodžiusių LSU 
studijų programas pirmuoju 
pageidavimu pirmame etape, 
skaičius - 885 

Dekanai 
A.Emeljanovas, 
N.Masiulis 

Iki 2015 – 02 
 

2014-2015m.m. – 725  Rezultatai 
2014m. 09 
mėn. 
duomenimis 

 � Atlikti galimybių studiją dėl  Dekanai  
Iki 2015 – 09 
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2.2. naujų studijų programų, 
specializacijų kūrimo 

A.Emeljanovas, 
N.Masiulis 

 

2.3. � Atnaujinti studijų programą 
„K ūno kultūra“ ; 

� Organizuoti konferenciją 
Seime kūno kultūros tema, 
dalyvauti posėdžiuose, 
pasitarimuose, darbo grupėse 

Dekanai 
A.Emeljanovas, 
N.Masiulis, 
Studijų 
prorektorė 
 

Iki 2015 – 02 
 
 
Iki 2015 – 10 
 

 
 
 

2.1.1 Uždavinys:  
2.1 Užtikrinant studijų 
tarptautiškumą, stiprinti savo 
patirties eksportą sporto moksle 
ir studijose 
1 Priemonė: aktyvinti 
bendradarbiavimą su geriausiais 
Europos ir Azijos universitetais, 
stiprinti savo vaidmenį 
tarptautinėse organizacijose; 
� Peržiūrėti ir tikslinti 

padalinio ir Rektoriaus 
tarptautinių ryšių referento 
funkcijas, pareiginius 
aprašus; 

� Vykdyti užsienio studentų 
pritraukimo pilnoms 
studijoms veiklas; 

� Steigti LSU patariamąją 
tarptautinę tarybą; 
 

� Viešinti studijų programas 
(mugės, parodos, projektai, 
studijų portalai, ambasados, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studentų, priimtų į tarptautines 
ir anglų k. vykdomas studijų 
programas, skaičius - 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalo ir 
teisės skyrius 
 
 
Rektoriaus 
referentas 
tarptautiniams 
ryšiams 
Studijų 
prorektorė 
 
Rektoriaus 
referentas 
tarptautiniams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 – 10 
 
 
 
 
 
2014 – 09 
 
2015 – 07 
 
 
 
2014 – 06 
2014 – 12 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Pareigybės patikslintos 
2014-11 mėn. 
 
 
 
 
Veiklos vykdomos, yra 
atsakyta į susirašinėjimą 90 
interesantų (nuo 2014-10 
mėn.) 
Patariamoji taryba dar 
neįsteigta, nes yra neaiškūs 
tarybos veiklos tikslai ir 
kryptys; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-11 mėn. 
 
 
 
 
 
 
2015-01-15 
 
 
2015-01-15 
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konsulatai ir kt.); 
� Užmegzti ir palaikyti 

bendradarbiavimo ryšius su 
studijų agentais (3  sutartys); 
 
 
 

 
� Gerinti informacijos  

prieinamumą užsienio 
studentams (online paraiška, 
kt.). 

 

ryšiams 
 
Tarptautinių 
ryšių skyrius ir 
Rektoriaus 
referentas 
tarptautiniams 
ryšiams 
Bendradarbiauja
nt  Tarptautinių 
ryšių skyriui ir 
Ryšių su 
visuomene 
skyriumi  

2015 – 05 
 
 
 
 
 
 
2015 – 01 
 

 
 
 
Išsiųsta informacija apie 
studijų galimybes LSU 6 LR 
ambasadoms užsienyje, 
informacija apie LSU 
vykdomas 6 studijų 
programas anglų k. 
paskelbta KPPAR 
(pramonės ir amatų rūmai) 
tarptautiniuose tinkluose.  
Sudaryta ir pasirašyta 
sutartis su Vals. turizmo 
departamentu (VTD). 
Bendradarbiaujant SU TRS, 
RSV ir rektoriaus referentu 
atnaujinta informacija apie 
studijų galimybes LSU. 
Sukurta nauja studijų 
programų viešinimo forma, 
atnaujintas turinys. 
Buvo vykdoma studijų 
agentų paieška ir atranka, 
tačiau pasitaršyta viena 
agentavimo sutartis (Povilas 
K.) . 
 
Studijų mugės vyko pagal 
tarptautiškumo skatinimo 
projektą ŠMPF  2014m.: 
1) 2014-10 su  JAE 
2)2014-11  su Indija 

 
 
2015-01-15 
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Pasirašytos 2 sutartys : 
1.Su Universidad de Leon 
(Spain 
 
2.Celal Bayar University 
(Turkey) 

 
3.Pakoreguota on-line 
paraiška, pakviestas 
StudyPortals atstovas 
programų viešinimui portale, 
2014m. 11 mėn. buvo atvykusi 
S.Puodžiūtė detalesniai  
studijų portalo viešinimo  
diskusijai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 2 Priemonė: Skatinti 
"Tarptautiškumą namuose", 
stiprinti akademinės 
bendruomenės tarptautines 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Anglų kalbos kursai 
dėstytojams vyksta nuo 2013 
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kompetencijas, įgyvendinti 
kalbų mokymo politiką; 
� Atlikti bendradarbiavimo 

sutarčių įgyvendinimo 
analizę 2007-2014 m. 
siekiant nustatyti 
prioritetines užsienio 
partnerines institucijas; 

� Atnaujinti personalo 
mobilumo organizavimo 
tvarką pagal Erasmus+ 
programą; 

� Organizuoti gerosios 
patirties sklaidos seminarą-
diskusiją dėl tarptautiškumo 
poveikio studijų kokybei 

� Organizuoti dėstytojų 
atranką į Erasmus dėstymo 
vizitus 2015-2016 m. m. 
 

 
Pagal tarptautines programas 
(MVG, Erasmus+, Norplus, 
kt.) išvykusių dėstytojų proc. 
- 26 

 
Tarptautinių 
ryšių skyrius 

 
 
2014 – 09 
 
 
 
 
 
 
2014 – 09 
 
 
 
2015 – 03 
 
 
 
2015  05-06 
 
 

rudens semestro: 
 
2013 rudens semestre: 4 
grupės (A2 ir B1); 
2014 pavasario semestras: 2 
grupės (A2 ir B1) 
2015 rudens semestras: 3 
grupės (A2 ir B1) 
 
Atnaujinta 70 Erasmus+ 
dvišalio bendradarbiavimo 
sutarčių  
 
 
 
 
Atnaujinta tvarka ISAK170/B 
2014-08-26 
 
 
 
Naujame plane atsisakyta 
tokios veiklos, kaip 
nepasitvirtinančios 
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2.1.3 

3 Priemonė: Rengti tarptautines 
jungtines ir laipsnio 
nesuteikiančias studijų 
programas, studijų programas 
užsienio kalbomis, tarptautinius 
kvalifikacijos kėlimo ir kitus 
renginius; 
� Organizuoti trumpalaikius 

tarptautinius kursus  kūno 
kultūros mokytojams pagal  
Nordplus projektą; 

 

 
 

 
Tarptautinių vasaros/žiemos 
stovyklų (kursų) skaičius -1 

 
 
 
 
Tarptautinių 
ryšių skyrius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2015 – 02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vyksta 3 metų (2014-2017) 
Nordplus (NB PA Bridges) 
projekto parengiamieji 
darbai, pirmasis 
koordinacinis susitikimas 
2014-12-9-10 d. d. 
Projekto rezultatas- sukurti 
sveikatą stiprinančio fizinio 
aktyvumo modulį 
 
 

 
 
 
 

2.1.4 � Parengti planą dėl kviestinių 
lektorių iš užsienio įmonių ir 
organizacijų pritraukimo 
pagal Erasmus+ programą; 

� Gerinti atvykstančių 
dėstytojų informavimą 
(kuratorių paskyrimas, skiltis 
LSU tinklalapyje „For 
visiting lecturers“) ir jų 
integravimą į studijų 
procesą; 

� Vykdyti pasirengimo darbus 
2-ąjai Erasmus tarptautinei 

 
 
 
 
 
Vizituojančių užsienio 
dėstytojų skaičius (MVG, 
Erasmus+, Nordplus, LMT, 
kt.) - 7 

 
 
 
 
 
Tarptautinių 
ryšių skyrius 

2014 – 12 
 
 
 
 
2014 – 12 
 
 
 
 
 
2015 – 05 
 
 
 

 
Surinktas poreikis. 
Analizuojama ir derinamas 
posėdžio laikas. 
 
 
Išsiųsti kvietimai-šaukimai 
dalyvauti Tarptautinėje 
Erasmus dėstytojų savaitėje , 
kuri vyks 2014-12 mėn. - 
2015-01 mėn.  

Paskelbta Tarptautinė 
Erasmus dėstytojų savaitė. 
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savaitei.  
 

2015. Balandžio mėn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5 �  Informuoti 1 kurso 
studentus apie studentų 
mainų galimybes (knygelė 
užrašams, pristatymas 
modulyje „Akademinė 
komunikacija ir karjeros 
planavimas“); 

� Organizuoti informacinį 
seminarą studentams 
„Erasmus dienos“; 

� Organizuoti foto konkursą-
parodą „Studijuok su 
Erasmus“; 

� Vykdyti studentų atrankas 
2015-2016 m. m. ir 
informacinius seminarus 
atrinktiems studentams; 

� Atnaujinti informaciją LSU 
tinklapyje apie studentų 
mainų programas. 

 
 
Pagal akademinių mainų 
programas išvykusių 
studentų studijoms ir 
praktikai  proc. -2,6 
 

 
 
Tarptautinių 
ryšių skyrius 

 
 
2014 – 10 
 
 
 
 
 
 
 
2015 – 03 
 
2015 04 – 05 
 
Nuolat 
 
 
 
 
 Nuolat 

 
Paskaita įvyko lapkričio 
2014m.  10-11 d. d. pristatytos 
Erasmus+ programos 
galimybės 

 

 
 
 

Įvyko 3 atrankos į IP 
programas 

 

 
 
Atnaujinta, sudėti naujos 
formos anglų kalba vykdomų 
studijų programos 
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2.1.6 � Parengti informacinį leidinį 
užsienio studentams „A 
Guide for International 
Students“; 

� Kartu su Studentų atstovybe 
inicijuoti „Erasmus Student 
Network-ESN“ sekcijos 
steigimą LSU; 

� Suformuoti anglų k. studijų 
dalykų/modulių pasiūlą 
mainų studentams 
2015/2016 m.m.; 

� Parengti ir išplatinti 
partnerinėms institucijoms 
informacinį paketą 
2015/2016 m. m.; 

� Vykdyti monitoringo vizitus 
į tikslines partnerines 
institucijas siekiant viešinti 
LSU tarptautines studijas 

 
 
 
 
 
Pagal akademinių mainų 
programas atvykusių 
studentų studijoms ir 
praktikai skaičius -29 

 
 
 
 
 
 
Tarptautinių 
ryšių skyrius 
 
 

2014 – 09 
 
 
 
2004 – 10 
 
 
 
2015 – 01 
 
 
 
 
2015 – 05 
 
 
 
2015 – 06 
 
 
 
 
 

Informacinis leidinys 
parengtas ir atspausdintas bei  
dalinamas parodose, 
studentams mugėse bei 
siunčiamas parneriams, 
2014- 11 mėn. įvyko 
susitikimas su ESN atstovais, 
veikla perduota Studentų 
atstovybei. 

Išsiųstas laiškas dekanams dėl 
poreikio surinkimo. 
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2.1.7 � Viešinti studijų programas 
tarptautinėse studijų 
parodose, studijų portaluose, 
per partnerines institucijas, ir 
kt.; 

� Organizuoti seminarą tema: 
"Kaip pritraukti ir dirbti su 
užsienio studentais" 

 

 
 
Jungtinių ir kitų studijų 
programų vykdymas 
užsienio kalba - 6 

 
 
 
Tarptautinių 
ryšių skyrius 

 
2015 – 05 
 
 
 
 
  
2014 – 12 
 

 
2 studijų mugės, 3 nemokami 
studijų portalai 

 

 

Atidėtas iki 2015-03 

 
 
 
 

 

 
 
2.1.8 

� Organizuoti anglų kalbos 
tobulinimosi kursus 
(Erasmus+ programos lėšos); 

� Skatinti akademinės 
      bendruomenės kvalifikacijos 
      kėlimą (organizuoti anglų           
kalbos     kursus). 

 
 
Dėstytojų, kurių anglų k. 
lygmuo atitinka B2 lygį, skaičius 
-35 

Tarptautinių 
ryšių skyrius 
 
 
KKPC 

2015 – 07 
 
 
 
 

 
Suorganizuotos 2 – B1 ir B2 
lygio anglų kalbos grupės ir 
vyksta mokymai 
 

 

2.1.9 � Aktyvinti dėstytojų 
dalyvavimą tarptautinių 
tinklų, organizacijų, 
asociacijų tarybų veiklose. 

 
 

Išvykusių į užsienio 
universitetus skaityti paskaitų, 
vesti kvalifikacijos kursų, teikti 
konsultacijų (ne pagal 
tarptautines programas MVG, 
Erasmus+, Norplus, kt.) 
dėstytojų skaičius - 5 

Tarptautinių 
ryšių skyrius 
 
 

2015 – 07 
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Eil.
Nr. 

Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 

 

 
Siekiami 2014-2015 m. rodikliai 

Atsakingas 
asmuo 

padalinyje 

Įgyvendinim
o data 

PASIEKTI RODIKLIAI 
(trumpas aprašymas, 
įrašai, nuorodos) 

Pasiekto 
rodiklio 
įvykdymo 

data 

1 2 3 4 5 6 7 
2.2.
1 

Uždavinys:  
2.2  Sporto studijomis ir mokslu 
prisidėti prie globalaus pasaulio 
kultūros ir visuomenės gerovės 
plėtros 
� Tikslinti Sporto pasiekimų 

vertinimo tvarką (kartu su 
ŠMM, LAMA BPO) 

 
 

Valstybės finansuojamų 
studentų skaičius -100 

SKPC Iki 2015 02 Pakeitimai derinami su 
LAMA BPO 
 
 
Siūlymai neteikti dėl 
bendrai mažėjančio 
finansavimo 

 

Studijų krypčių 
klasifikatoriuje sporto 
krypčių grupė išskirta į 
atskirą krypčių grupą (raštai 
ŠMM, reg . Nr. 01-09-25 ir 
01-09-633). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.
2 

1 Priemonė: Įgyvendinant 
visapusiškos asmens raidos 
(Mens Sana in Corpore Sano) 
studijų koncepciją, sudaryti 
išskirtines mokymo(si) sąlygas 
mokslui talentingiems 
studentams, skatinti studijų 

 Studijų 
prorektorė 

Iki 2015 02  
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autonomiją 
� Studijų sričių ir krypčių, 

pagal kurias vyksta studijos, 
klasifikatorių: siekti, kad 
sporto studijos būtų 
pripažintos atskira studijų 
sritimi. 

 
2.2.
3 

2 Priemonė: per besimokančios 
akademinės bendruomenės 
nuolatinį tobulėjimą užtikrinti 
studijų kokybę bei gerosios 
patirties sklaidą globaliam 
pasauliui 
 
� Sudaryti galimybes gabiems 

studentams studijas LSU 
pradėti dar besimokant 
vidurinėje mokykloje 

Stojančiųjų į LSU abiturientų, 
nurodžiusių LSU studijų 
programas pirmuoju 
pageidavimu pirmame etape, 
skaičius - 885 

SKPC Iki 2015 02 2014/2015m. -725 Rezultatai 
2014-09 mėn. 
duomenimis 

2.2.
4 

3 Priemonė: didinti studijų 
lankstumą, plėtoti skaitmeninių 
studijų plėtrą, paramos sistemas 
tarptautiniams, sportui 
talentingiems, dirbantiems, 
specialiųjų poreikių turintiems 
studentams 
� Steigti mokslui talentingų 

studentų skatinimo fondą 
 
 

 Studijų 
prorektorė 

 Nuo 2015 metų pavasario 
semestro nuotoliniu būdu 
pradėta dėstyti x modulių 

Kiti klausimai sprendžiami 

 

2.2.
5 

� Inicijuoti fizinio ir sveikatos 
ugdymo olimpiadą 

 Studijų 
prorektorė 

Iki 2015 06 Klausimas sprendžiamas  
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2.2.
6 

� Steigti mokslui talentingų 
studentų skatinimo fondą 

Abiturientų, kurių balų 
vidurkis sudaro 50 proc. 
maksimalaus balo, proc. – 90; 
Studentų, kuriems skirtos 
vardinės stipendijos, skaičius - 
10 

Studijų 
prorektorė 

Iki 2015 06 Abiturientų, kurių balų 
vidurkis sudaro 50 proc. 
maksimalaus balo, proc. – 
30; 
Studentų, kuriems skirtos 
vardinės stipendijos, 
skaičius - 20 

 

2.2.
7 

� Vykdyti studijų modulių 
atestaciją 

Studentų, gerai ir labai gerai 
vertinančių studijų kokybę, 
proc. - 80 

Dekanai Iki 2015 06 Atnaujinamas studijų 
modulių atestavimo aprašas, 
procesas, tvarka  ir pan. 

 

2.2.
8. 

� Organizuoti geriausio 
dėstytojų ir studentų 
dešimtukų konkursą; 

 

 Studijų 
prorektorė 

Iki 2015 06 Parengtas geriausio studento 
rinkimų tvarkos projektas 
(atsakingi dekanai). 

 

2.2.
8 

� Vykdyti studentų mokymosi 
patirties stebėseną; 

 SKPC Iki 2015 06  
Puikiai, labai gerai, gerai 
studijų kokybę vertina 68,5 
proc. (apklausos 
duomenimis 2014 -06 mėn.) 

 

2.2.
9 

� Stiprinti studentų indėlį 
gerinant studijų kokybę ir 
stiprinti grįžtamojo ryšio 
teikimo studentams sistemą; 

 Studijų 
prorektorė 

Iki 2015 06 Vyksta periodiniai 
susitikimai su studentų 
atstovybe (pasitarimų 
protokolo Nr. 1 ir 2) 
Šiuo pagrindu  parengtas  
dokumentas „Jūs sakėte, 
mes  padarėme“, už 2014 
metų rudens semestrą 

2014-12-31 

2.2.
10. 

� Stiprinti socialinių partnerių 
indėlį gerinant studijų 
kokybę ir stiprinti grįžtamojo 
ryšio teikimo socialiniams 
partneriams sistemą: 

 SKPC Iki 2015 06  
 
Terminas iki 2015-06 
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      1) Socialinių partnerių    E–     
apklausos per SP komitetus 
       2) Socialinių partnerių E – 
apklausos per socialinių 
partnerių forumą 

2.2.
11. 

� Tikslinti individualių studijų 
tvarką, tobulinti studijų 
prieinamumą aktyviai 
sportuojantiems, dirbantiems 
ir specialiųjų poreikių 
studentams 

 SKPC Iki 2015 06 Terminas iki 2015-06  

2.2.
12. 

� Plėsti BUL modulių banką  Studijų 
prorektorė 

Iki 2015 06 Dėstomas naujas modulis 
„Pilietiška visuomenė“ 
(koord. Dėstytojas – dr. 
Daiva Kuzmickaitė) 
Modulių bankas plečiamas 
konsorciumo su VU, 
LMTA, VDA pagrindu  
Kas dar daroma? 

 

2.2.
13 

� Užtikrinti akademinio 
sąžiningumo ir akademinio 
integralumo plėtrą 
įgyvendinant akademinio 
sąžiningumo plėtros planą 

 SKPC Iki 2015 06 Patikslinta Studijų 
pasiekimų vertinimo tvarka 
žr. senato dokumentus  
2015-01 mėn. 

 

2.2.
14 

� Užtikrinti vidinės studijų 
kokybės užtikrinimo 
mechanizmo funkcionavimą 
remiantis ESG reikalavimais 

 SKPC Iki 2015 06 Terminas iki 2015-06  

2.2.
15 

� Sukurti vieningą studentų 
vertinimo sistemą 

 Studijų 
prorektorė 

Iki 2015 06 Darbo grupės dirba, 
potvarkiai (SP 105 ir SP 
106).  

 

2.2. � Tikslinti Studijų reglamentą  Studijų Iki 2015 01 Studijų reglamento 2015-01 
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16 dėl akademinių skolų prorektorė pakeitimai skolų klausimu 
patvirtinti Senate 2014 m. 
sausio 15 protokolo Nr. 1 

2.2.
17 

� Parengti praktikos 
reglamentą atnaujintoms 
studijų programoms 

 SKPC Iki 2015 07 Praktikos reglamentas 
patvirtintas  žr. senato 
dokumentus  2015-01 mėn.  

 

2.2.
18 

 Vykdyti Studijavimo pasiekimų 
aplanko (Portfolio) kaupimą 
studijose 

 Dekanai Iki 2015 07 Parengtas dokumentas, 
laukiama Senato 
patvirtinimo. SP direktoriai 
ir studentai informuoti apie 
aplanko kaupimo procesą. 
Vyksta diskusijos su IT dėl 
galimybės kaupti 
informaciją Moodle 
sistemoje. 

 

2.2.
19 

� Įdiegti plagijavimo patikros 
sistemą 

 Biblioteka Iki 2015 07 Dar neįdiegta, nes 
pavėluotai baigtas projektas 
„eLABa integralių paslaugų 
sukūrimas ir plėtra", kurio 
produktas bus dokumentų 
sutapties nustatymo 
posistemė, numatoma jos 
diegimo data universitete – 
2015 m. vasario mėn. 

 

 

2.2.
20 

� Vykdyti studijų modulių 
atestaciją 

Dėstytojų, kurių mokslinė 
veikla atitinka dėstomo studijų 
modulio kryptį, proc.- 60 

Dekanai Iki 2015 06 Atnaujinamas studijų 
modulių atestavimo aprašas, 
tvarka, procesas ir pan. 
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2.2.
21 

� Parengti baigiamųjų darbų 
rengimo tvarką atnaujintoms 
studijų programoms; 

� Aktyvinti SMD, I ir II 
pakopų studentų mokslinę 
veiklą; 

 

Studentų baigiamųjų darbų, 
pagal kuriuos skaityti 
pranešimai konferencijose, 
proc. – 7; 
Studentų baigiamųjų darbų, 
pagal kuriuos parengti 
moksliniai straipsniai, proc. -5 

SKPC 
 
 
 
Dekanai 

Iki 2015 06 
 
 
 
Iki 2015 06 
 

SP direktoriai supažindinti 
su nustatytais rodikliais 
2014/2015m. 
 
 
 

 

2.2.
22 

� a)Įdiegti bendrabučio 
valdymo informacinę 
sistemą; 

� b)Sukurti papildomą 
funkciją dėstytojų 
komandiruočių prašymams 

Lėšų, investuotų į IT kiekis per 
metus,( tūkst. Lt) - 250 

ITNSC Iki 2015 08 a) Sistema pradėta 
kurti, bet 
pristabdyta, nes 
pradėtos derybos su 
KTU dėl jų 
bendrabučių 
įdiegimo; 

b) Pradėta kurti 
prašymų sistema; 
 

Neatlikta, 
vyksta 

2.2.
23 

c) Konsultuoti dėstytojus 
rengiančius nuotolinių studijų 
modulius 

Nuotoliniu būdu dėstomų 
modulių skaičius - 30 

ITNSC 2015 - 07 
 

c) Konsultuojami 
dėstytojai norintys 
dėstyti nuotoliniu 
būdu 2015m. 
pavasarį; 

Neatlikta , 
vyksta 

2.2.
24 

d) Plėsti belaidžio interneto 
dengiamumą. 

Belaidžio interneto dengiamumas 
proc. - 65 

ITNSC 2015 - 03 d)  Nupirkti 5 
papildomi įrenginiai 
bendrabučiui, 
ruošiamasi pirkti 3 
įrenginius CR. 

Neatlikta , 
vyksta 

2.2.
25 

� Aktyvinti SMD veiklą Studentų mokslinės draugijos 
konferencijų skaičius - 1 

Dekanai Iki 2015 06 2014m. gegužės 06-13 d. 
vyko SMD konferencija 
„Visų mokslų raktas yra 
klaustukas“ Konferencijos 
programa  ir pranešimų 
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tezės yra pateiktos LSU 
leidinyje 2014. (leidinys yra 
Mokslo skyriuje) 
 
 

2.2.
26 

Atlikti studentams pristatomų 
tyrimo instrumentų taikymo 
studijų moduliuose analizę 

� Studentų, kurie yra 
supažindinami su originalia 
tyrimų aparatūra ir 
instrumentais, proc. - 

� 20 

Dekanai Iki 2015 06 Atnaujinamas studijų 
modulių atestavimo aprašas, 
tvarka, procesas ir pan. 

 

2.2.
27 

Atlikti studentų 2014-2015 
mokslo metų baigiamuosiuose 
darbuose naudotų mokslinių 
tyrimų instrumentų analizę 

� Studentų, kurie gali 
baigiamųjų darbų metu atlikti 
tyrimus su originalia tyrimų 
aparatūra ir instrumentais, 
proc. - 
5 

Dekanai Iki 2015 06 Analizė bus atliekama, kai bus 
parengti baigiamieji darbai 
(t.y. 2015 pavasarį). 

 

2.2.
28 

Atlikti atestuotų modulių analizę Parengtų naujų ir originalių 
paskaitų, pagrįstų savo ir kitų 
tyrėjų duomenimis, proc. -1,5 

Studijų 
prorektorė 

Iki 2015 06 Atlikta įvairiais pjūviais 
(dokumentas nerengiamas) 

 

2.2.
29 

� Atestuoti studijų modulius 
(Nufilmuoti kiekvieno 
dėstytojo bent po kelias 
svarbiausias paskaitas ir 
patalpinti į Moodle 

) Studijų medžiagos pateikimas 
Moodle duomenų bazėje (proc. 
nuo bendro modulių skaičiaus) - 
50 

Dekanai Iki 2015 06 Atnaujinamas studijų 
modulių atestavimo aprašas, 
tvarka, procesas ir pan. 
Diskutuojam su IT, kaip 
geriau užtikrinti filmuotų 
paskaitų atsiradimo procesą. 

 

2.2.
30 

Pagal galimybes inicijuoti 
tarptautinius ar nacionalinius 
studijų projektus (jungtinės 
studijų programos) 
 
 

Tarptautinių ir nacionalinių 
studijų projektų kiekis, vnt. - 9 

Dekanai Iki 2015 06 SP KKU laimėtas Nordplus 
projektas, vyksta 
parengiamieji darbai 

 

2.2. � Atnaujinti studijų programą  Dekanas Iki 2015m. - Vyksta parengiamieji darbai  
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31 
 
2.2.
32 

„K ūno kultūra“  
 
 

A.Emeljanovas 02 (Ar jau atnaujinta SP „Kūno 
kultūra“? 

2.2.
33 

� Optimizuoti studijų 
programas atsižvelgiant į 
ekspertų pastabas ir 
koreguoti kaitos planus 

 Dekanai Iki 2015m. - 
02 

Parengti „Paskesnės veiklos 
planai“ SP, kurios atestuotos 
(t.y. KKU I ir II pakopos). 

 

2.2.
34 

� Atlikti galimybių studiją dėl 
naujų studijų programų, 
specializacijų kūrimo 

 Dekanai Iki 2015m. - 
09 

Vyksta diskusijos su VU 
KHU dėl bendros jungtinės 
SP. 
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Eil.
Nr. 

Uždavinys/Priemonė/Priemonės 
aprašymas 

Siekiami  2014-2015 m. rodikliai Atsakingas 
asmuo 
padalinyje 

Įgyvendinimo 
data 

2014-2015 m. rodikliai Pasiekto 
rodiklio 
įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 
 Uždavinys:  

2.3 Skatinti globalią sporto, 
sveikos gyvensenos ir sporto 
mokslo idėjų sklaidą, plėtoti 
mokymosi visą gyvenimą 
kompetencijų pripažinimo ir 
socialinės partnerystės sistemas 
 

 

     

2.3.
1 

� Atlikti apklausą absolventų 
baigusių studijas 2014 
metais ir parengti ataskaitą. 

Asmenų, registruotų karjeros 
stebėsenos duomenų bazėje, 
skaičius - 1500 

KKPC 2015 – 03  Apklausa numatoma vykdyti 
2015 pavasario semestro metu. 
 

 

2.3.
2 

1 Priemonė: Per sporto ir 
sveikatingumo idėjų sklaidą 
visuomenei užtikrinti mokymosi 
visą gyvenimą sąlygų plėtrą; 
 
� Jaunų dėstytojų didaktinių 

kompetencijų kėlimo kursų 
organizavimas; 

� Išplėsti siūlomų kursų paketą 
šalies vartotojams ir vykdyti 
kursus; 

� Efektyvinti informacijos 
teikimą apie KKPC 

Kvalifikacijos kėlimo kursų 
dalyvių skaičius - 900 

KKPC 
 
 
 
 

2014 - 2015 
 
 
 
2014 – 10 
 
 
 
2014 – 10 
 
2015 - 01 
 
 
 

Androgogikos kursai 
jauniesiems dėstytojams: 2014 
– rugsėjo mėn. pabaigoje  – 
spalio mėn. pradžioje . 
Kursuose dalyvavo apie 10 
dėstytojų. Kiti tokie kursai bus 
rengiami 2015 rudens 
semestrą, jei atsiras poreikis. 
 
Kursų archyvas pildomas 
nuolat. 2015 pavasario 
semestro startuos nauja 
sistema internetiniame 
tinklapyje. 
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vykdomas veiklas; 
� Išplėsti siūlomų kursų paketą 

užsienio vartotojams ir 
vykdyti kursus (vasaros 
kursai, stovyklos); 

� Vykdyti ugdomojo 
vadovavimo kursus. 

  

 
2015 – 08  
 
 

 
Tinklapis atnaujinamas 
atitinkamai pagal poreikį. 2014 
pavasarį buvo sukurtas atskiras 
Karjeros centro tinklapis.  
 
2014 pavasarį buvo surengti 
ugdomojo vadovavimo kursai 
dėstytojams. 

2.3.
3 

2 Priemonė: Skatinant sporto 
studijų plėtrą, užtikrinti 
savaiminiu ir neformaliu būdu 
įgytų kompetencijų pripažinimo 
sistemos funkcionavimą 
� Parengti neformaliu ir 

savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimo 
metodikas visoms studijų 
programoms; 

� Vykdyti neformaliu ir 
savaiminiu būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimą. 

�  
 

Asmenų, kurie pasinaudojo 
kompetencijų pripažinimo 
tvarka, skaičius - 
10 

KKPC 2015 – 01  
 
 
 
 
 
 
2015 – 07  

2014 Rudens semestre dėl 
neformaliai įgytų žinių 
įvertinimo kreipėsi 6 asmenys. 
Vienam iš jų buvo užskaityti  
moduliai. 
 
Programų metodinių 
priemonių parengimas sustojęs 
iki bus atnaujintos studijų 
programos. 

 

2.3.
4 

3 Priemonė:  
Skatinant pasaulinę  sporto ir 
sveikatinamojo fizinio aktyvumo 
judėjimą, sporto mokslo plėtrą, 
telkti Alumnus, socialinius 
partnerius, plėtoti absolventų 
karjeros konsultavimo sistemą: 
� Tęsti TAU studijas rudens 

semestrą; 

Trečiojo amžiaus universiteto 
klausytojų skaičius - 

140 

KKPC 2014 – 10  
 
 
2015 – 01  

TAU dalyvių skaičius 2014 
rudens semestre – 129. 
 
Birštone (prie savivaldybės) 
įsteigtas  TAU. LSU 
dėstytojai jau lankosi, kaip 
kviestiniai dėstytojai 
Birštono TAU paskaitose. 
LSU parengė programą, kuri  
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� Pradėti vykdyti TAU studijas 
Birštono savivaldybėje. 

 
 
 
 

padės apmokyti Birštono 
TAU  žmones dirbti su 
suaugusiais. 

2.3.
5 

� Vykdyti karjeros 
konsultavimą; 

� Periodiškai vykdyti 
informacijos apie Mokymosi 
pasiekimų aplanko kaupimą 
sklaidą studentams; 

Parengti ir viešinti kiekvienos 
studijų programos žymių 
absolventų sėkmės istorijas. 

Karjeros klausimais 
konsultuotų studentų skaičius 
- 100 

KKPC 
 
 
 
 
 

2015 – 05  
 
2015 – 08  
 
 
 
2015 – 07  

Karjeros konsultavimas 
vykdomas per mokymus ir 
seminarus. 2014 m. pavasarį 
buvo surengtas renginys – 
„Būk verslus“, kuriame 
kviestiniai lektoriai pristatė 
verslo galimybes studentams.  
 
2015m. pavasarį numatomas 
renginys – „Bėk į karjerą“, bei 
konsultacinio ir informacinio 
pobūdžio renginiai -seminarai. 

 

2.3.
6 

� Organizuoti Alumnų klubo 
susirinkimą;  

� Aktyvinti Alumnų veiklą,  
� numatyti plėtros planą. 

� Alumnų klubo narių skaičius -
500 

KKPC 2015 – 01  Vystoma Alumnų klubo 
veikla: 
2015-02-26 d. bus 
organizuojamas visuotinis 
Alumnų susirinkimas. 
Sukurtas nuolaidų paketas 
būsimiems nariams.  
Susirinkimo metu bus 
renkama nauja valdyba, 
kuriai vadovaujant  bus 
kuriami nauji plėtros planai. 

 

 � Sukurti socialinių partnerių 
forumo tinklapį, pradėti 
apklausas dėl studijų 
kokybės; 

� Veikia tinklapis, atliekamos 2 
e- apklausos per metus dėl 
studijų kokybės 

KKPC 2015 - 01 Tinklapis sukurtas. Apklausti 
socialiai  partneriai dėl 
tinklapio  turinio. Nuo 2015 
pavasario semestro tinklapis 
bus sutvarkytas ir paleistas.  

2014-12-31 
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� Įvykdyti Socialinių partnerių 
susitikimą Lietuvos sporto 
universitete. 

2015 pavasario semestre vyks 
forumo narių susitikimas. 

2.3.
7 

� Aptarnauti lankytojus 
bibliotekoje; 

� Užtikrinti knygų 
skaitmeninimo funkcijos 
vykdymą; 

� Parengti mažiausiai vieną 
projektą bibliotekos darbo 
efektyvinimui. 

 Biblioteka 2015 – 07  Per 2014 m. aptarnauta 
lankytojų: 35370 ; 
 
Dar nevykdoma 
 
 
Dar neparengtas, nes nebuvo 
kvietimų teikti paraiškas 
projektams, susijusiems su 
bibliotekų veiklos tobulinimu. 
 
 
Parodos 2013 rugs.- 2014 
birž.: 
„Rugsėjo 1-oji – mokslo ir 
žinių diena“, „Krepšinis – 
lietuvio gyvenimas“, „Spalio 
5-oji – tarptautinė mokytojų 
diena“, „Spalio 25-oji – 
Konstitucijos diena“, 
„Pilatesas – intelektuali 
mankšta“, „Lapkričio 17-oji – 
tarptautinė studentų diena“, 
„Gruodžio 3-oji – tarptautinė 
neįgaliųjų žmonių diena“, 
„Profesorių Algirdą Čepulėną 
(1941- 2013) prisimenant“, 
„Apie masažą“, „Šv. Valentino 
diena“, „XXII žiemos 
Olimpinės žaidynės Sočyje“, 
„Kovo 11-oji – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
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diena“, „Kas yra intelektas“, 
„Balandžio 7-oji - Pasaulinė 
sveikatos diena“, „Biblioteka – 
vienas pasaulis, daug istorijų“, 
„Gegužės 9-oji – Europos 
diena“, „Lietuvos olimpiniam 
sąjūdžiui – 90 metų“, 
„Keliaukime po Lietuvą“. 
 
 
 
 
 
 

2.3.
8 

� Parengti atnaujintus Leidybos 
komiteto veiklos nuostatus . 

 Biblioteka 2015 – 01  Leidybos veikla vykdoma 
pagal atnaujintus 
dokumentus, nuostatai 
parengti ir patvirtinti 2015-
01-15d. Senato posėdyje 

 

2.3.
9 

� Rengti informacijos paieškos 
mokymus bibliotekoje. 

 Biblioteka 2015 – 06  Bibliotekoje surengtų 
informacijos paieškos 
mokymų skaičius - 
4 

 

2.3.
10 

� Įsisavinti naują Publikacijų 
duomenų bazės (PDB) ir 
Elektroninių tezių ir 
disertacijų (ETD) duomenų 
bazės sudarymo 
technologiją. 

 Biblioteka 2015 – 01  Nauja technologija dar 
neįsisavinta, nes pavėluotai 
baigtas projektas „eLABa 
integralių paslaugų sukūrimas 
ir plėtra", kurio produktas bus 
atnaujintos PDB ir ETD 
posistemės 
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Eil.
Nr. 

Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 
 

Siekiami 2014-2015m. rodikliai Atsakingas 
padalinus/asmu

o 

Įgyvendinimo 
data 

Pasiekti rodikliai (trumpas 
aprašymas, įrašai) 

Pasiekto 
rodiklio 

įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 
  

3.IDENTITETO VYSTYMAS  
Uždavinys:  
3.1 Suformuoti LSU identitetą 
visuomenėje 

     

 
3.1.1 

2 priemonė: 
Sukurti LSU identiteto sklaidos 
priežiūros sistemą 
� Atsižvelgiant į suformuotą 

LSU identitetą, sukurti 
efektyvų jo sklaidos planą, 
kuris įtrauktų visus 
organizacijos narius; 

� Nustatyti atsakomybę  už 
LSU identiteto / viešųjų 
ryšių sklaidą; 

� Užtikrinti, kad visos 
organizacijos dalyviai 
žinotų LSU identitetą ir 
gebėtų tinkamai atstovauti 

� Visos suinteresuotos šalys 
identifikuoja LSU kaip mokslo 
ir studijų lyderį šiose srityse: 

� Sporto, proc. – 90; Kūno 
kultūros, proc.- 60; 
Sveikatinamojo fizinio 
aktyvumo ir rekreacijos, proc.- 
40; Kineziterapijos, proc. – 45; 
Taikomosios fizinės veiklos, 
proc. – 60; Sporto fiziologijos 
(biologijos), proc. – 90; 

�  
�  

Rinkodaros 
skyriaus 
direktorius 

Kasmet  
2014 – 
2015m.m. 
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LSU už universiteto ribų; 
Užtikrinti kryptingą išorinę 
komunikaciją 

 
3.1.2 
 

3 priemonė: 
Vykdyti kryptingą veiklą 
siekiant gauti sporto, 
reabilitacijos ir visuomenės 
sveikatos, kai atskiros mokslo 
srities, studijų krepšelius 
� Parengti kryptingą veiklos 

strategiją ir planą; 
Vesti aktyvų dialogą su 
švietimo ir mokslo ministerija 
dėl studijų krepšelių paskyrimo 

� Parengtas kryptingas veiklos 
planas -1 

Studijų 
Prorektorė 
bendradarbiauj
ant sporto 
prorektoriui, 
kancleriui 

Kasmet  
2014 – 
2015m.m. 

2014 m. padidėjo studijų 
krepšelių kiekis nuo 59 iki 
89 (2014 m., 97 2013 m.).  
Dialogai dėl studijų 
krepšelių skyrimo vedami 
nuolat, kiekvienais metais 

 

3.1.3 4 priemonė: 
Vykdyti kryptingą išorinį 
komunikavimą per sportą, 
fizinį ugdymą, reabilitaciją 
(kineziterapiją) ir sveikatinimą  
� Sukurti kryptingą LSU 

išorinės komunikacijos per 
sportą, fizinį ugdymą, 
reabilitaciją (kineziterapiją) 
ir sveikatinimą planą; 

� Plėtoti ryšius su socialiniais 
partneriais siekiant 
užtikrinti kryptingą  LSU 
išorinę komunikaciją per 
sportą, fizinį ugdymą, 
reabilitaciją (kineziterapiją) 
ir sveikatinimą 

� Vykdyti apklausas ir skelbti 

� Visos suinteresuotos šalys 
identifikuoja LSU kaip mokslo 
ir studijų lyderį šiose srityse: 

� Sporto, proc. – 90; Kūno 
kultūros, proc.- 60; 
Sveikatinamojo fizinio 
aktyvumo ir rekreacijos, proc.- 
40; Kineziterapijos, proc. – 45; 
Taikomosios fizinės veiklos, 
proc. – 60; Sporto fiziologijos 
(biologijos), proc. – 90; 

� Universiteto kaip socialiai 
atsakingos institucijos 
stiprinimas pagal spec. 
poreikius turinčių 
studijuojančių studentų, 
skaičius - 15 

Rinkodaros 
skyriaus 
direktorius 

Kasmet  
2014 – 
2015m.m 
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apklausos rezultatus 
identifikuojant LSU kaip 
mokslo ir studijų lyderį; 

 sporto, kūno kultūros,  
sveikatinamojo fizinio 
aktyvumo ir rekreacijos, 
kineziterapijos, taikomosios 
fizinės veiklos, sporto 
fiziologijos (biologijos) srityse 

 � Per savaitę parengiami ir 
išplatinami mažiausiai 2 
pranešimai žiniasklaidai 
apie LSU studijų, sporto ir 
mokslo pasiekimus; 

� Išplatinamas mažiausiai 1 
kvietimas per savaitę 
žiniasklaidos priemonių 
atstovams; 

� Dalyvauti LSU 
organizuojamose veiklose; 

� Per mėnesį mažiausiai 2-4 
LSU specialistų 
komentarai/dalyvavimas 
žiniasklaidos rengiamose 
laidose ar straipsniuose; 

� Renginių ciklas 
„Susitikimai su žinomais 
visuomenės atstovais“; 

� Renginių ciklas, skirtas 
LSU 80-ečiui; 

� Dalyvavimas  LSU 
padalinių 

Universiteto vykdomos veiklos 
paminėjimas žiniasklaidos 
priemonėse, vnt.- 430; 
Universiteto organizuotų 
visuomeninių renginių skaičius per 
metus – 54; 

 

Ryšių su 
visuomene 
skyrius 
 

 
2014 -
2015mm. 

)2014m. RSV organizavo 11 
renginių (Sąrašas yra SVS); 

 2) 2014m. RSV organizuoti 8 
LSU bendruomenės 
susitikimai su visuomenės 
atstovais (Sąrašas SVS ); 

 3) 2014m. pranešimai 
socialiniuose tinkluose : 
Facebook – 500 post‘ų 
(pranešimų, renginių anonsų, 
nuotraukų albumų); 

 Twitteryje: 30 žinučių (visos 
anglų kalba); 

 4) 2014m. LSU interneto 
svetainėje : 337 pranešimai 
žinutės; 

 5) Soc. Tinkle „Youtube“ per 
2014m. įkelta 86 vaizdo 
siužetai; 

 6)Soc. Tinkle „Vimeo“ per 
2014m. įkelta 4 vaizdo 
siužetai (anglų kalba) 
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organizuojamuose 
renginiuose; 

 
 

 
 

 

 

Eil.
Nr. 

Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 
 

Siekiami 2014-2015m. rodikliai Atsakingas 
padalinus/asmu

o 

Įgyvendinimo 
data 

Pasiekti rodikliai (trumpas 
aprašymas, įrašai) 

Pasiekto 
rodiklio 

įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 
 Uždavinys:  

3.2 Parengti LSU poveikio 
šaliai ir regionui stebėsenos ir 
vertinimo mechanizmą, plėtoti  
socialinių partnerių forumo 
arba klasterio veiklą 

 

     

3.2.1 4 priemonė: 
Skatinti socialinius partnerius 
dalyvauti įvairiuose LSU 
renginiuose; 
 
� Skelbti bendradarbiavimo 

su socialiniais parteriais 
rezultatus 

 
 

� Socialinių partnerių , 
pasirašiusių sutartis su LSU ir 
dalyvaujančių LSU renginiuose 
dalyvių skaičius - 101 

�  

Kancleris 
bendradarbiauj
ant su 
Rinkodaros 
skyriumi 

Kasmet  
2014 – 
2015m.m 

Per 2014m. sudarytos 33 
sutartys (sąrašas pas KKPC 
vedėją P. Verbylą) 
 
Renkamos lėšos iš soc. 
Partnerių vardinėms 
stipendijoms gauti; 
Vykdomi bendri projektai 
su soc. Partneriais (ats. M. 
Balčiūnas) 
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Eil.Nr. Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 
 

Siekiami 2014-2015m. rodikliai Atsakingas 
padalinus/asmu

o 

Įgyvendinimo 
data 

Pasiekti rodikliai (trumpas 
aprašymas, įrašai) 

Pasiekto 
rodiklio 

įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 
 4.EFEKTYVUS VALDYMAS 

Uždavinys:  
4.1 Užtikrinti darbuotojų 
motyvaciją ir kompetenciją 

     

4.1.1 1 priemonė: Atnaujinti 
darbuotojų motyvacinę ir 
vertinimo sistemą; 
 

� Nustatyti atlyginimo priedus 
už skatinamąsias veiklas 
(pvz., apsvarstyti galimybę 
skatinti už originalias idėjas ; 

� Sudaryti sąlygas 
darbuotojų profesiniam 
tobulėjimui (pvz.,  
kūrybinės atostogos, 
mokymai, stažuotės ir kt.); 

 Darbuotojų pasitenkinimas darbu, 
pagal apklausos duomenis, balai  - 
3,5; 
pradinis rodiklis yra skaičiuojamas 
pagal 2013m.  atliktos apklausos 
rezultatus 

Personalo ir 
teisės skyrius 
bendradarbiauja
nt su kancleriu ir 
rektoriumi  

2015 – 10  
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� Numatyti socialinio 
pripažinimo priemones – 
didinti vidinę motyvaciją 
(pvz., geriausio dėstytojo, 
geriausio darbuotojo, 
geriausio mokslininko 
diplomas, originaliausia 
paskaita ir pan.); 

� Sukurti pasiekimais 
paremtą mokslininkų 
motyvacinę sistemą  
(papildė Personalo ir teisės 
sk.) 

 
 
Iki 2015 – 06  
(Personalo sk.) 

4.1.2 2 priemonė : Įdiegti darbuotojų 
kompetencijų tobulinimo 
sistemą; 
� Identifikuoti kiekvienai 

pareigybei reikalingas 
pagrindines kompetencijas 
(pvz., mokėjimas 
mokytis..) 

 
 

Darbuotojų pasitenkinimas darbu, 
pagal apklausos duomenis, balai  - 
3,5; 
*pradinis rodiklis yra 
skaičiuojamas pagal 2013m.  
atliktos apklausos rezultatus 

Personalo ir 
teisės skyrius 
bendradarbiauja
nt su kancleriu ir 
rektoriumi 

  
Iki 2015 – 10  

  

4.1.3 3 priemonė: 
Skatinti bendradarbiavimą ir 
bendruomeniškumą; 
� Organizuoti darbuotojų 

susirinkimus; 
Skatinti komandos formavimo 
veiklas; (pvz., picos diena, 
mankštos diena, idėjos diena ir 
kt.) 

�  Kancleris  
bendradarbiauja
nt su dekanais 

 Kasmet  
2014 – 
2015m.m 

Nuo 2015m. el. paštuose 
siaučiamos filmuotos 
mankštos, 2014m. pabaigoje 
– idėjos diena 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

Eil.Nr.  Uždavinys/ 
Priemonė/ 
Priemonės 
aprašymas 

 
 

Siekiami 2014-2015m. 
rodikliai 

Atsakingas 
padalinus/as

muo 

Įgyvendinimo data Pasiekti rodikliai 
(trumpas aprašymas, 

įrašai) 

Pasiekto rodiklio 
įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 

 Uždavinys:  
4.2 Gerinti 
valdymo kokybę 

     

4.2.1 3 priemonė: 
Atlikti finansų srities 
decentralizaciją; 
� Identifikuoti 

sąnaudų ir 
finansinės 
naudos centrus; 

� Identifikuoti už 
finansinės 
naudos centrus 
atsakingus 
asmenis; 

� Įvesti 
motyvacijos 
sistemą, susietą 

Identifikuoti sąnaudų ir 
finansinės naudos centrai ir 
atsakingi asmenys 

 Vyr. 
ekonomistas  
bendradarbiauj
ant su 
rektoriumi ir 
Personalo ir 
teisės skyriumi  

2014 – 12   
 
Sąnaudų ir finansinės 
naudos centrai 
neidentifikuoti, 
atsakingi asmenys 
nepateikė ataskaitų 
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su finansinės 
naudos centrų 
finansiniais 
rezultatais; 

Užtikrinti 
centralizuotą 
finansinės naudos 
centrų priežiūrą 

4.2.2 4 priemonė: 
Užtikrinti vadovų 
vadybines 
kompetencijas ; 
� Atnaujinti 

vadovų 
kompetencijos 
tobulinimo 
tvarką, 
orientuojantis į 
vadybinių 
gebėjimų 
tobulinimą 

 
 

� Valdymo kokybės 
vertinimas (darbuotojų 
apklausų duomenys), proc. -
+5 

� *pradinis rodiklis yra 
skaičiuojamas pagal 2013m.  
atliktos apklausos rezultatus 

Personalo ir 
teisės skyrius 
bendradarbiauj
ant su 
kancleriu 

 Pagal poreikį bet ne 
rečiau kartą per 
metus 

  

4.2.3 5 priemonė: 
Optimizuoti kokybės 
vadybos sistemą 
� Kokybės 

vadybos  
sistemos vadovo 
tobulinimas 
(apimties 
sumažinimas); 

� Kokybės 
vadybos  

LSU veiklos įsivertinimų pagal 
Bendrąjį vertinimo modelį, 
skaičius – 1(2014m.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kokybės 
valdymo ir 
akreditacijos 
skyrius 
 
 
 
 
 
 

Iki 2014 – 10  
 
 
 
Iki 2015 – 02  
 
 
Iki 2015 – 02  
 
 
Nuo 2014 – 09  iki 
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sistemos vadovo 
procedūros 
aprašų 
atnaujinimas; 

� Kokybės 
vadybos  
sistemos 
santraukų 
suinteresuotoms 
šalims  
(studentams, 
dėstytojams, 
administracijos 
personalui ir t.t.) 
parengimas; 

� Nuolatos stebėti 
ir vertinti 
tobulinimo 
veiksmų plano 
įgyvendinimo 
eigą; 

� Kokybės 
vadybos 
geriausios 
patirties 
pritaikymas ir 
tobulinimas 
visuose LSU 
padaliniuose : a) 
valdymas pagal 
rezultatus ir 
grįžtamąją 
informaciją 
(savalaikis 
kontroliavimas ir 

 
 
 
 Siekimas rodiklis 50 proc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siekiamas rodiklis 20 proc. 

 
 
 
 
 
Rektorius 
bendradarbiauj
ant su  
Kokybės 
valdymo ir 
akreditacijos 
skyriumi ir 
Strateginio 
valdymo 
skyriumi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kancleris 
bendradarbiauj
ant su 
prorektoriais  
 

2015 – 08   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014m. pritraukti 
mokytis į LSU garsūs 
studentai: D.Slanina, 
J.Valančiūnas, 
D.Šalenga, A.Guoga; 
2014m. atlikti salių 
remontai, įvykdyti 
projektai , vyko 
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greitas klaidų 
taisymas); b) 
ugdomasis 
vadovavimas; c) 
sprendimo 
priėmimo 
demokratizavim
as (socialinių 
partnerių 
įtraukimas); d) 
strateginis 
valdymas : 
ieškant/vizijos 
siekiant/pritaika
nt; e) kokybės 
kaštų 
optimizavimas; 
f) „greitos 
pergalės“ 
paskatinimas už 
išskirtinę 
kokybę. 

Sukurti mokslo, 
sporto ir 
Akademinės 
kokybės fondus 

slidinėjimo paskaitų 
ciklas, ciklas - 
ilgaamžiškumo 
paslaptys; projektas 
„Šuolis‘ 
Gautos lėšos iš 
A.Guogos studentų 
rėmimui – 2 vardinės 
stipendijos, (6000 Lt) ir 
3000 Lt dekanatams 
paremti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rengiamos ir 
teikiamos paraiškos 
kvalifikacijos kėlimo, 
stažuočių ir kitų 
projektų 
finansavimui gauti 

Kvalifikacijos kėlimo, stažuočių 
ir kitų projektų kiekis - 25 

Studijų 
prorektorė 
bendradarbiauj
ant su Projektų 
skyriumi 

 
2014 – 12  
 

  

 Rengiamos ir 
teikiamos paraiškos 
finansavimui gauti 

Pateiktų  paraiškų projektinei 
veiklai vykdyti kiekis  - 65 

Projektų 
skyrius 
bendradarbiauj

 
2014 – 12  
 

Teikta - 125 (paraiškų 
pavadinimus žr. 
Projektų valdymo 
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ant su LSU 
bendruomene 

skyriuje) 

 Laimėtos paraiškos  
finansavimui gauti 

Laimėtų  paraiškų projektinei 
veiklai vykdyti kiekis  - 25 

Projektų 
skyrius 
bendradarbiauj
ant su LSU 
bendruomene 

 
2014 – 12  
 

Laimėtų – 39 (paraiškų 
pavadinimus žr. 
Projektų valdymo 
skyriuje) 

 

 Rengiamos ir 
teikiamos paraiškos 
infrastruktūros 
projektų 
finansavimui gauti 

� Infrastruktūros projektų 
kiekis ( finansuojamų iš ES 
struktūrinių fondų ir kt.)-2 

Sporto ir 
infrastruktūros 
prorektorius 
bendradarbiauj
ant su Projektų 
skyriumi  

 
2014 – 12  
 

2014 m. teikti 2 
projektai (paraiškų 
pavadinimus žr. 
Projektų valdymo 
skyriuje), o 2014m. 
vykdomi – 3. 
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Eil.Nr
. 

Uždavinys/ 
Priemonė/ 
Priemonės 
aprašymas 

 
 

Siekiami 2014-2015m. 
rodikliai 

Atsakingas 
padalinus/as

muo 

Įgyvendinimo data Pasiekti rodikliai 
(trumpas aprašymas, 

įrašai) 

Pasiekto rodiklio 
įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 
 Uždavinys:  

4.3  Plėtoti el. 
paslaugas 

     

4.3.1 1 Priemonė: 
valdyme taikyti 
informacines 
technologijas; 
 
Įdiegti Universiteto 
veiklos sritims 
taikytiną elektroninių 
paraiškų pasirašymo 
sistemą 

�  IT  ir 
nuotolinių 
studijų centras 

2014 – 09    El. paraiškų pasirašymo 
sistema įdiegta ir 
sėkmingai ja naudojasi 
LSU darbuotojai 

2014-09 

4.3.2 2 priemonė: 
Išplėsti elektronines 
paslaugas 
studentams: 
� Įdiegti 

bendrabučių 
valdymą ir 

Universiteto bendruomenės el. 
paslaugų pakankamumo 
vertinimas (apklausos 
duomenys) ( > 80 ) proc. 
patenkinti el. paslaugų 
pakankamumu 

IT  ir 
nuotolinių 
studijų centras 

2014 - 2015m.m. El. paslaugų 
pakankamumo apklausa 
neatlikta, nes nėra 
ITNSC vadovo 

 



42 

 

administravimą 
internetu; 

� Bus atlikta 
bendruomenės 
el. paslaugų 
pakankamumo 
apklausa 

 
 

 

 

 

Eil.Nr
. 

Uždavinys/ 
Priemonė/ 
Priemonės 
aprašymas 

 
 

Siekiami 2014-2015m. 
rodikliai 

Atsakingas 
padalinus/as

muo 

Įgyvendinimo data Pasiekti rodikliai 
(trumpas aprašymas, 

įrašai) 

Pasiekto rodiklio 
įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 

 4.4  Parengti 
strategijos 
įgyvendinimo ir 
vertinimo 
mechanizmą 

     

4.4.1 1priemonė: 
Parengti strategijos 
stebėsenos sistemą; 
� Sukurti 

strategijos 
įgyvendinimo 
planą; 

� Parengtas strategijos 
įgyvendinimo stebėsenos ir 
vertinimo planas 

Strateginio  
valdymo  
skyrius, 
Kokybės 
valdymo 
skyrius  

2014 – 12   
Dėl kokybės atstovo 
nebuvimo rodiklis 
neatliktas; 
Strategijos stebėsena 
vykdoma renkant 
ataskaitas kas 2 mėn.  
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Nuolatos vertinti 
strategijos 
įgyvendinimo eigą 
 

Pradėta kurti el. 
duomenų surinkimo 
sistema, kuri kol kas dar 
neveikia, nes nėra 
ITNSC vadovo  

4.4.2 2priemonė: 
Parengti strategijos 
vertinimo  sistemą; 
� Sukurti 

strategijos 
įgyvendinimo 
vertinimo 
sistemą 

 

� Parengtas strategijos 
įgyvendinimo stebėsenos ir 
vertinimo planas 

Strateginio  
valdymo  
skyrius, 
Kokybės 
valdymo ir 
akreditacijos 
centras 

2014 – 12  Dėl kokybės atstovo 
nebuvimo rodiklis 
neatliktas 

 

 

 

 


