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SVARBIAUSI 2010 M. ĮVYKIAI, SPRENDIMAI IR POKYČIAI
2010 m. sausio 6 d. Lietuvos kūno kultūros akademijos (toliau – LKKA) Tęstinių studijų centre
vyko Kūno kultūros ir gimnastikos bei Taikomosios fizinės veiklos katedrų organizuotas seminaras
„Neįgalieji kūno kultūros pamokoje. I dalis―, kuriame dalyvavo Kauno m. kūno kultūros mokytojai.
Seminaro dalyviai aktyviai dalyvavo praktinėse pratybose (doc. dr. Kęstutis Skučas), bandydami atlikti
fizinius pratimus judėdami neįgaliųjų krepšinio ir regbio veţimėliuose, įsijausdami į judėjimo funkcijų
sutrikimus turinčiųjų vaidmenį. Doc. dr. Rūtos Adomaitienės paskaita buvo itin informatyvi ir suteikianti
pirminį suvokimą apie negalios tipus ir neįgaliųjų integracijos modelius (socialinis, medicininis) bei apie
sąvokų (antonimų) „neįgalus― – „įgalus―, „sveikas― – „ligotas― vartojimą. Docentė paskaitoje atskleidė
segregacinio, integracinio ir inkliuzinio ugdymo subtilybes.

1 pav. Akimirkos iš seminaro

Sausio 27 d. Kauno akademinę bendruomenę suvienijo istorinė sukaktis – prieš 90 metų
Laikinojoje sostinėje įkurti Aukštieji kursai. Jie tapo Kauno aukštųjų mokyklų ištakomis.
Kauno Maironio gimnazijoje vyko iškilmingas minėjimas, kuriame dalyvavo visų miesto aukštųjų
mokyklų rektoriai. Šioje gimnazijoje 1920 m. sausio 27 d. buvo atidaryti Aukštieji kursai. Kauno
technologijos universiteto, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Kauno medicinos universiteto, Lietuvos
veterinarijos akademijos, Lietuvos ţemės ūkio universiteto ir Vytauto Didţiojo universiteto rektoriai
atidengė atminimo lentą skirtą įamţinti kursų pradţią.

2 pav. Iškilmingas minėjimas Kauno Maironio gimnazijoje

Iškilmių pabaigoje Kauno aukštųjų mokyklų rektoriai pasirašė susitarimą dėl Kauno –- Lietuvos
akademinės sostinės – mokslinės ir šviečiamosios veiklos, tautinės kultūros tradicijų puoselėjimo ir
sklaidos.
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3 pav. Pasirašytas susitarimas tarp Kauno aukštųjų mokyklų rektorių

Vasario 25 d. Kūno kultūros ir gimnastikos katedra organizavo diskusiją „Universitetas ir kūno
kultūra―, kurioje dalyvavo LKKA bendruomenė, KTU, KMU, LVA, LŢŪU, VDU centrų ir katedrų
vedėjai, dėstytojai. Diskusijos metu svarstytos temos: Kūno kultūra ir sportas Kauno miesto
universitetuose: problemos, aktualijos; LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatymas: Kūno
kultūros ir sporto pratybos universitetuose, jų apimtis; Kūno kultūros, kaip privalomo dalyko statusas
universitetuose; Sporto bazių būklė Kauno miesto universitetuose; Bendradarbiavimas tarp Kauno miesto
universitetų; Fizinio pajėgumo testų efektyvumas ir patikimumas vertinant studentų fizinį pasirengimą ir
sveikatą; Studentų fizinis aktyvumas ir sveikata; Studentų–didelio meistriškumo sportininkų studijų tvarka.
Susitikimo pabaigoje nutarta paviešinti diskusijos „Universitetas ir kūno kultūra― turinį kitoms Lietuvos
aukštosioms mokykloms, inicijuoti diskusiją „Universitetas ir kūno kultūra― tarp visų Lietuvos
universitetų, puoselėti tolimesnį bendradarbiavimą tarp Kauno miesto aukštųjų mokyklų kūno kultūros ir
sporto srityje, akcentuojant studijų kokybę ir mokslo plėtrą.

4 pav. Akimirkos iš vykusios diskusijos

Kovo 16 d. LKKA Studentų mokslinė draugija (toliau – SMD) suorganizavo seminarą studentams
„Kaip pasiruošti mokslinei konferencijai―. Seminarą vedė dr. Saulius Šukys. Po seminaro studentai taip
įvertino seminaro reikalingumą: reikalinga, naudinga, įdomu, būtina.
Balandţio 14 d. baigėsi LKKA SMD mokslinė finalinė konferencija „Visų mokslų raktas yra
klaustukas―, skirta Kauno Aukštųjų kursų 90-mečiui. Susirinkusius studentus sveikino LKKA rektorius
prof. A. Skurvydas, mokslo reikalų prorektorius prof. A. Stasiulis, Sporto muziejaus vyr. specialistas
E. Rūkas. Finalinėje konferencijoje buvo perskaityti devyni pranešimai. 2010 m. LKKA SMD mokslinės
konferencijos nugalėtoju tapo Sporto edukologijos 3 k. studentas Donatas Januševičius. Jo pranešimo
tema „400 m bėgikų galingumo ir jėgos rodiklių kaita po anaerobinio laktatinio fizinio krūvio― (vadovė
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dr. J. Stanislovaitienė). Studento darbas buvo įvertintas 9,8 balo. Tik 0,5 balo nuo nugalėtojo atsiliko to
paties fakulteto 2 k. studentė Rasa Ryţeninaitė. Jos pranešimo tema „14–16 metų sportuojančių paauglių
vertybės: patyčių kontekstas― (vadovė Doc. dr. I. Tilindienė). Studentės darbas įvertintas 9,75 balo.
Trečioji vieta atiteko Ritai Kaselytei, Sporto edukologijos 4 k. studentei (vadovas prof. L. J. Poderys).
Nuo 2010 m. LKKA Kūno kultūros ir gimnastikos katedra iš LR Kūno kultūros ir sporto
departamento perėmė atstovavimą Lietuvai Tarptautinėje kūno kultūros federacijoje (FIEP).
Departamento atstovai ir FIEP Europos atstovybės prezidentas prof. Branislav Antala pritarė, kad
Lietuvai iki 2012 metų pabaigos atstovautų LKKA Kūno kultūros ir gimnastikos katedros vedėjas dr.
Arūnas Emeljanovas. Tarptautinė kūno kultūros federacija įkurta 1923 m. Briuselyje (Belgija). Tai
nepriklausoma, nevyriausybinė organizacija, jungianti daugelio pasaulio šalių atstovus. Jos tikslas – viešinti
ir populiarinti fizinio aktyvumo bei sporto visiems idėjas. FIEP daug dėmesio skiria kūno kultūros ir
sporto mokslo vystymui.
Balandţio 23 d. Vilniuje, LKKA SMD pirmininkė Viktorija Videikaitė, jos pavaduotoja Gintautė
Mikalauskaitė bei šių metų SMD mokslinės konferencijos pirmųjų vietų laimėtojai Donatas Januševičius ir
Rasa Ryţeninaitė dalyvavo taip vadinamoje stovykloje „Studentai – moksleiviams, moksleiviai –
studentams 2010― (SMMS 2010), kuri vyko Vilniaus universitete. Jos metu 9–12 klasių mokiniams buvo
pristatytos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mokslinės draugijos, tarp jų ir LKKA SMD bei pati
Akademija. Renginį organizavo Vilniaus universiteto studentų mokslinių draugijų asociacija.
Geguţės 13 d. Akademijoje buvo surengta diskusija „Lietuvos sporto ţurnalistika: tarp
mėgėjiškumo ir profesionalumo?―. Įdomioje, tačiau nedaug susidomėjimo sulaukusioje diskusijoje
dalyvavo televizijos kanalo „SPORT1― direktoriaus pavaduotojas Audrius Remeika, šio kanalo sporto
komentatorius Saulius Nalivaika ir vienos didţiausių krepšinio svetainių basketnews.lt vyr. redaktorius Jonas
Miklovas. Su svečiais diskutavo Akademijos rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas, akademinių
reikalų prorektorius doc. dr. Gediminas Mamkus, dėstytojai ir studentai. Diskusijos dalyviai kvietė
Akademijos dėstytojus bei studentus išmėginti savo gebėjimus ir galbūt pasirinkti sporto ţurnalisto darbą,
taip pat Akademijos vadovams siūlė pagalvoti apie sporto klubų viešųjų ryšių specialistų rengimą. Jų
Lietuvoje ne tik trūksta, bet ir niekas nerengia.
Geguţės 21 d. Akademijoje vyko seminaras „Aplinkos įtakos fiziniam aktyvumui vertinimas – ką
norime ištirti?― (Assessment of the Environment. What do we want to know?), kurį vedė prof. dr. Sylvia Titze iš
Graco universiteto (Austrija). Seminaro tikslas – supaţindinti su įvairiais mokslinių tyrimų metodais,
taikomais vertinant aplinkos veiksnių įtaką fiziniam aktyvumui, pvz. Systematic Pedestrian and Cycling
Environmental Scan (SPACES), Bikeability and Walkability Evaluation Table (BiWET) ir pan.
Birţelio 4 d. Akademijoje vyko Garbės daktaro regalijų įteikimo ceremonija. Iškilmingame senato
posėdyje uţ nuopelnus Akademijai Garbės daktaro regalijos buvo įteiktos Tarptautinės lengvosios
atletikos federacijų asociacijos direktoriui Vadim Zelichenok, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos
prezidentui Eimantui Skrabuliui, Lietuvos golfo federacijos valdybos nariui Vytautui Motiejūnui.

5 pav. Nuotraukose iš kairės: Vadim Zelichenok,
Eimantas Skrabulis ir Vytautas Motiejūnas

Birţelio 5 d. Kaune vyko mini futbolo turnyras LKKA taurei laimėti. Varţybas, skirtas
artėjančiam pasaulio futbolo čempionatui Pietų Afrikos Respublikoje, laimėjo Lietuvos ţurnalistų sąjungos
(LŢS) sporto klubo „Pressas― komanda. Ji finale po įdomios ir dramatiškos kovos 2:1 įveikė Seimo
komandą. Pergalę Vilniaus ţurnalistams lėmė du Rimo Maurico įvarčiai. Kovoje dėl trečiosios vietos
Kauno ţurnalistai įtikinamai 6:1 nugalėjo turnyro šeimininkę – LKKA dėstytojų komandą.
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Varţybų nugalėtojams LKKA rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas įteikė pagrindinę
turnyro taurę, be apdovanojimų neliko ir kitos komandos. Specialiais prizais taip pat apdovanoti geriausi
ţaidėjai: Ţilvinas Šilgalis (Seimas), Artūras Šedys (Kauno ţurnalistai), Tomas Pocius ( „Pressas―), Saulius
Kavaliauskas (LKKA).
Turnyre Seimo komandai atstovavo ţinomi šalies politikai Artūras Paulauskas, Ţilvinas Šilgalis,
Aleksandras Sacharukas, Dainius Budrys, Lietuvos kūno kultūros akademijai – rektorius prof. habil. dr.
Albertas Skurvydas, Vilniaus ir Kauno ţurnalistų komandoms – sporto komentatorius Nerijus Kesminas,
ţurnalistai Romanas Buršteinas, Zigmas Jurevičius ir kt.
Tikimasi, kad futbolo turnyras LKKA taurei laimėti taps tradiciniu. Akademijos rektorius prof.
habil. dr. A. Skurvydas komandas pakvietė į Kauną ir kitais metais.

6 pav. Turnyro dalyviai

Birţelio 7 d. Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokiniai aktyviai ir
įdomiai sportavo Lietuvos kūno kultūros akademijoje. Čia klausos negalią turintiems vaikams surengta
sveikatingumo diena „Sportuoti galima smagiai―. Diena prasidėjo nuo mokomosios programos „Kur gimė
Lietuvos sportas―. Jos metu Kauno sporto halės istoriją papasakojo LKKA Socialinių ir humanitarinių
mokslų katedros lektorius Saulius Kavaliauskas. Po paskaitos mokiniai apţiūrėjo S. Dariaus ir S. Girėno
stadioną. Vėliau jų laukė staigmena – galimybė ţaisti golfą. LKKA magistrantas Marius Zienius mokė
golfo ţaidimo technikos, pasakojo apie galimybes treniruotis šią sporto šaką.

7 pav. Renginio dalyviai Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokiniai

Birţelio 5–16 dienomis Rimini (Italija) vyko kasmetinė tarptautinė vasaros stovykla – intensyvi
programa (EDUSPORT International Summer School) Sun, Sand and Sea: for Exercise and Sport. Renginį kuruoja
tarptautinė organizacija International Network of Sport and Health Sciences (INSHS), o stovyklą organizavo
Bolonijos universitetas. LKKA Kūno kultūros ir gimnastikos katedra yra INSHS narė, todėl pirmą kartą
dalyvauti renginyje buvo pakviesta ir mūsų akademija. Vasaros stovykloje dalyvavo 10 universitetų iš visos
Europos.
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8 pav. Akimirkos iš vasaros stovyklos Italijoje
Rugsėjo 1 d. Akademijoje iškilmingai prasidėjo naujieji mokslo metai. Nepaisant padidėjusios
abiturientų migracijos į uţsienio aukštąsias mokyklas ir nelabai palankios sporto studijoms priėmimo
sistemos, LKKA sulaukė didelio stojančiųjų susidomėjimo. Jau pirmajame bendrojo priėmimo į Lietuvos
aukštąsias mokyklas etape pirmu noru studijuoti Akademijoje pareiškė 808, antrajame – 540 abiturientų.
Pagal pirmuoju noru pateikusiųjų prašymus studijuoti Lietuvos kūno kultūros akademijoje skaičių ji yra
viena iš Lietuvos aukštųjų mokyklų lyderių. Kai kurios net kelis kartus daugiau studentų turinčios
aukštosios mokyklos nesulaukė tokio abiturientų dėmesio. „Iš tiesų daug abiturientų pirmuoju
pageidavimu pareiškė norą studijuoti mūsų aukštojoje mokykloje. Net sunkmečiu Akademijos studijų
programos yra reikalingos ir populiarios tarp jaunimo. Siekiame tobulinti studijų programas ir suteikti
studentams išties europinio lygio išsilavinimą. Mūsų tikslas – mokslu grįstos studijos, o ne sportininkų
rengimas. Deja, daţnai klaidingai suvokiamos studijos mūsų aukštojoje mokykloje. Siekiame ugdyti
mąstančias ir kuriančias asmenybes―,– teigia LKKA rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas.
Populiariausios Akademijoje kineziterapijos, treneravimo sistemų, kūno kultūros, sportinės
rekreacijos ir turizmo, turizmo ir sporto vadybos programos. Akademija yra treniravimo sistemų
specialistų rengimo lyderė. LKKA vadovai tikisi, kad valstybė ateityje skirs vis daugiau dėmesio sporto
studijoms, o palankesnė studentų priėmimo sistema suteiks platesnes galimybes jų siekiantiems
abiturientams.
Šiemet į Lietuvos kūno kultūros akademiją priimti 468 studentai – 64 į valstybės finansuojamas
vietas, 404 pasiryţę studijuoti savo lėšomis.

9 pav. Akimirkos iš rugsėjo 1-osios renginio

Rugpjūčio 1–6 d. Vierumaki mieste (Suomija) vykusiame tradiciniame 8-ajame tarptautiniame kūno
kultūros mokytojų seminare (8th International seminar for Physical Education Teachers „ABC of Physical
Education―) dalyvavo ir savo patirtimi su kolegomis iš viso pasaulio dalijosi LKKA Kūno kultūros ir
gimnastikos katedros dėstytojas doc. dr. Olegas Batutis. Šis seminaras skirtas kūno kultūros mokytojams ir
pritraukia nemaţą būrį dalyvių. Jame dalyvavo apie 240 mokytojų iš įvairių šalių. 32 mokytojai pristatė savo
vedamas pamokas.
Rugsėjo 7 d. Akademijos turizmo ir sporto vadybos programos studentų iniciatyva prasidėjo
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros finansuojamas projektas Let‘s start from us. Šio projekto
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idėja – skatinti tarpkultūrinį šalių bendradarbiavimą, siekiant ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, toleranciją
ir prisidėti prie jaunų ţmonių asmeninio bei socialinio tobulėjimo, kas laiduotų jų efektyvesnę integraciją į
darbo rinką.
Šiuose dviejų šalių (Graikija, Atėnų universitetas ir Lietuva, LKKA) jaunimo mainuose
pagrindinėmis tapo kūrybiškumo, tarpusavio paţinimo, ţinių ir patirties keitimosi temos. Mainuose
dalyvavo jaunimas nuo 18 iki 25 metų, iš kiekvienos šalies po 16 dalyvių ir 2 vadovus (Graikijai atstovavo
prof. Konstantinos Karteroliotis ir dr. Maria Koskolou, Lietuvai – Kristina Mejerytė-Narkevičienė ir doc.
Vilma Čingienė).
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pav. Projekto „Let‘s start from us― komanda

Rugsėjo 15–18 d. vyko 3-asis tarptautinis kongresas „Kompleksinės sistemos medicinoje ir
sporte―. Jį organizavo KMU, KTU, LKKA. Kongrese dalyvavo pranešėjai iš daugiau kaip 20 šalių. Buvo
perskaityta daugiau nei 150 pranešimų. Kongrese pranešimus skaitė ţymūs šios srities mokslininkai: prof.
R. Ragulskis (KTU), prof. A.Vainoras (KMU), prof. L. J. Poderys (LKKA), prof. A. Lukoševičius, prof.
M. Latash (JAV, Pensilvanijos universitetas), J. L. Coatrieux (Prancūzija), G. Van Orden (JAV, Sinsinačio
universitetas), D. D. Delignieres (Prancūzija), D. Araujo (Portugalija), K. Lemmink (Grioningeno
universitetas, Olandija), W. I. Schollhorn (Vokietija) ir kt. Kongrese aktyviai dalyvavo ir LKKA dėstytojai.
Nemaţai jų skaitė parnešimus. Tai prof. A. Skarbalius, doc. B. Statkevičienė, doc. dr. O. Batutis, doc.
P. Zachovajevas, dr. R. Gruodytė.
Kongreso dalyvius priėmė Kauno miesto vicemeras A. Kurlavičius, o Kauno
rotušės ceremonmeisteris K. Ignatavičius supaţindino su rotušės istorija, aprodė ją svečiams.

11 pav. Nuotraukose: prof. L. Poderys kalba kongreso atidaryme ir kongreso dalyviai Kauno rotušėje

Rugsėjo 27–29 d. LKKA Individualių sporto šakų katedros docentė Ilona J. Zuozienė dalyvavo
Tarptautinės plaukimo federacijos organizuotoje 1-ojoje FINA pasaulinėje Konvencijoje (1st FINA World
Aquatics Convention). Renginyje dalyvavo daugiau kaip 400 delegatų, tarp jų Tarptautinio olimpinio komiteto
ir Jungtinių tautų atstovai, 202 nacionalinių plaukimo federacijų nariai, FINA biuro ir komitetų nariai,
televizijos tinklų atstovai, FINA komerciniai partneriai, su plaukimo sportu susijusių verslo įmonių atstovai
ir stambiausių FINA būsimų renginių organizatoriai. Pagrindinis šio renginio tikslas – aptarti FINA
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vandens sporto šakų vystymo tendencijas ir strategiją XXI amţiuje tarptautiniame bei nacionaliniame
lygmenyje, dalintis ţiniomis, keistis idėjomis, kurti ir stiprinti ryšius per diskusijas, debatus, susitikimus ir
tuo prisidėti prie vandens sporto plėtojimo visame pasaulyje bei atskirose šalyse. Daug dėmesio
Konvensijoje buvo skirta nacionalinių federacijų sėkmingos veiklos skatinimui, pateiktos rekomendacijos
administravimo, valdymo, renginių organizavimo klausimais, kurios, atsiţvelgant į kiekvienos šalies
kontekstą ir aplinkybes, galėtų būti taikomos sėkmingai veiklai. Išskirtinis dėmesys buvo skirtas mokymo
plaukti svarbai visame pasaulyje, siekiant išsaugoti ţmonių gyvybes ir sumaţinti negailestingą skendimų
statistiką – vidutiniškai kasmet pasaulyje nuskęsta pusė milijono ţmonių.

12 pav. Iš kairės: LPF prezidentė dr. I. J. Zuozienė,
FINA prezidentas dr. Julio C. Maglione, Estijos
plaukimo federacijos prezidentė Evelin Sepp

12a pav. Akimirkos iš Konvencijos

Rugsėjo 26 d. švęsdami artėjančią pasaulinę turizmo dieną, Akademijos Sporto edukologijos
fakulteto Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedros 4 kurso studentai surengė neįprastą paskaitą
troleibuse „Gamtos ir urbanistikos draugystė Kaune―. Kiekviename Nr.1 maršruto troleibuse vaţiavo po 5
studentus, kurie noriai dalijosi ţiniomis su Kauno gyventojais ir svečiais apie Karmelitų salą, Ţaliąjį tiltą,
Panemunės kurortą, kunigaikštį Kęstutį, L. Truikio angelus, Napoleoną Bonapartą ir kt.
Pasaulinės turizmo dienos minėjimas LKKA studentams buvo puiki proga praktiškai pritaikyti
įgytas teorines ţinias, patirtos netikėtos situacijos atskleidė studentams ne tik šviesiąją gidų darbo pusę, bet
ir privertė „suktis― iš kebliausių situacijų, davė nepamirštamos patirties.

13 pav. Sportinės rekreacijos ir turizmo
specialybės studentės (M. Dračiova,
E. Kratavičiūtė, S. Levulytė, E. Poškutė,
T. Stakėnaitė)

14 pav. LKKA Rekreacijos, turizmo ir sporto
vadybos k-dros studentai su dėstytoja
R.Navickiene (viduryje) laukia 1-ojo maršruto
troleibuso

Pasaulinės turizmo dienos proga LKKA taip pat organizavo ekskursiją autobusu „Gamtos lobiai
šalia Kauno―. Jos metu turistai pajudėjo nuo Akademijos centrinių rūmų ir vyko link Girionių. 4 kurso
studentai jiems papasakojo apie unikalią mokymo įstaigą LKKA, supaţindino su Dariaus ir Girėno
nuopelnais Kaunui, pasakojo apie Kauno Ąţuolyną, brolius Šmidtus, konkę ir siauruką, Kaune veikusią
koncentracijos stovyklą, Šančių įdomybes, Panemunės paslaptis, Zuikinę. Girionyse Lietuvos Miškų
instituto moksliniai darbuotojai ekskursantams pasakojo apie pelkę, šiltnamiuose augančius medţius,
10

Stelmuţės ąţuolo klonavimą, turistai apsilankė dendrologiniame medţių ir krūmų parke. Visi norintys vykti
į šią ekskursiją netilpo net į 2 autobusus, todėl kai kurie ţingeidţiausi vaţiavo savais automobiliais.
Visi, norintys paţinti Kauną ţvelgiant į jį iš upės, buvo kviečiami plaukti Nemunu turistinėmis
baidarėmis nuo Kauno HES‘o iki Daugirdo prieplaukos. Susirinko didelis būrys entuziastų, nepabūgusių
rudeniško oro ir šalto vandens. Šiuo plaukimu susidomėjo ir televizijos laidos „Keliaukime po Lietuvą―
kūrybinė grupė, kuri taip pat filmavo keliautojų nuotykius.

15 pav. LKKA Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedros studentai su
doc. A. Alekrinskiu ir kitais entuziastais plaukia Nemunu

Pasaulinė turizmo diena pasaulyje minima nuo 1979-ųjų. Ši diena švenčiama siekiant visame
pasaulyje skatinti turizmą, uţmegzti kultūrinius ryšius. Tarptautinė turizmo diena – šventė skirta visiems
turizmo srities darbuotojams bei patiems turistams. Tai unikali diena, kuri suteikia galimybę labiau nei bet
kada įrodyti, jog gyvename išskirtiniame krašte, turinčiame daug parodyti pasauliui ir mums patiems.
LKKA bendruomenė – viena iniciatyvių grupių, skatinančių turizmo veiklą bei kviečianti visuomenę
atrasti ir susipaţinti su įstabiais savo krašto stebuklais, taip pat įnešanti svarų indėlį į turizmo industriją,
ruošdama šios srities atstovus.
Šią šventę dovanojo LKKA Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos 4 kurso studentai, dėstytojai
S. Kavaliauskas, R. Navickienė, A. Alekrinskis, D. Reklaitienė ir Lietuvos Miškų instituto moksliniai
darbuotojai P. Vitkauskas, A.Gedminas, S. Kusienė, G. Urbaitis.
Nuo 2010 m. spalio mėn. LKKA studentų komanda dalyvauja Lietuvos televizijos projekte
„Lietuvos universitetų ţinių lyga – ateities lyderiai―. Šis projektas – tai komandinis Lietuvos aukštųjų
mokyklų ţinių konkursas, propaguojantis ţinių siekimą, keliantis aukštojo mokslo, gabių,
aktyvių studentų, besimokančių Lietuvoje, prestiţą. Laidoje „Ateities lyderiai― dalyvauja 12 šalies
aukštųjų mokyklų komandų.

16 pav. Akademijos studentų komanda su prof. A. Bumblausku

Spalio 15 d. Akademijoje vyko mokslinis—metodinis simpoziumas „Sveikatos samprata Vakarų ir
Rytų kultūrose―. Lietuvos kūno kultūros akademijos, Vilniaus ir Kauno medicinos universitetų
mokslininkai pristatė Indijos, Kinijos, Vakarų kultūros sveikatos sampratą, skirtumus ir sąsajas.
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Simpoziumas buvo skirtas universitetų, kolegijų, bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigų bendruomenėms, medicinos įstaigų, visuomenės sveikatos biurų, sporto klubų darbuotojams,
Ajurvedos akademijos bei Jogos centrų mokytojams.
Spalio mėn. Sveikatos ir fizinio aktyvumo katedros trečiojo kurso studentų ir dėstytojos Kristinos
Visagurskienės iniciatyva Dainavos ir Kalniečių parkuose vyko akcija „Konsultacijos vyresnio amţiaus
ţmonėms, atliekantiems mankštą lauko treniruokliais―. Akademijos studentai parengė dalomąją medţiagą
apie pratimus, kuriuos galima atlikti šiuose Kauno parkuose. Be to, pateiktos ir bendro pobūdţio
rekomendacijos sportuojantiems vyresnio amţiaus ţmonėms.
Trečiojo kurso studentai senjorams rodė, kaip atlikti saugius ir tinkamus pratimus, kurie padėtų
gerinti sveikatos būklę bei nuotaiką. Dauguma parkuose buvusių senjorų buvo geranoriški ir mielai priėmė
studentų patarimus apie mankštinimąsi ir fizinį aktyvumą. Miestiečiai pasakojo, kad darbo dienos popietę
ar savaitgalį šiose lauko treniruoklių aikštelėse susirenka daug besimankštinančių įvairaus amţiaus
ţmonių, kartais net susidaro eilė prie treniruoklių.
Studentai dţiaugėsi, kad galėjo teorines ţinias pritaikyti praktiškai. Jie patyrė, jog bendraujant su
vyresnio amţiaus ţmonėmis reikia ne tik profesinių ţinių, bet ir gerų bendravimo įgūdţių. Tokias akcijas
ruošiamasi rengti ir ateityje.

17 pav. Dainavos parke

17a pav. Kalniečių parke

Visą spalio mėn. Akademijos Taikomosios fizinės veiklos katedros darbuotojai ir studentai kartu
su Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru organizavo įvairius renginius skirtus
pagyvenusiems ţmonėms. Dešimtys kauniečių visą mėnesį dalyvavo nemokamuose uţsiėmimuose:
seminaruose, mankštose, jiems buvo dalinama nemokama informacinė medţiaga.
1990 metais Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė asamblėja spalio 1-ąją paskelbė Tarptautine
pagyvenusių ţmonių diena. Ja skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių ţmonių
gyvenimo sąlygas, ugdyti pagarbą senstančiam ţmogui. Jau kelerius metus ši diena minima ir Lietuvoje.
Akademijos Taikomosios fizinės veiklos katedros docentės D. Rėklaitienė ir J. Poţėrienė vedė
seminarą „Sveikas senėjimas: Kauno miesto geroji patirtis― Lietuvos visuomenės sveikatos biurų
darbuotojams. Po seminaro buvo dalijama metodinė medţiaga: mokomasis CD–ROM (subtitrai lietuvių
kalba), rekomendacijos dėl projekto tikslų įgyvendinimo, Aktyvaus senėjimo fizinės veiklos kortelės.

18 pav. Mokomasis DVD, rekomendacijos dėl projekto tikslų įgyvendinimo
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Taikomosios fizinės veiklos (TFV) katedros doc. Diana Rėklaitienė vedė seminarą „Taikomoji
fizinė veikla sveikam senėjimui― skirtą Kauno miesto senjorams. Seminaro metu senjorams vyko praktiniai
uţsiėmimai, kur jie susipaţino su vyresnio amţiaus ţmonėms skirtu pratimų kompleksu, taip pat gavo
patarimų sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo klausimais. Senjorams šis seminaras labai patiko ir jie
aktyviai domėjosi apie galimybes toliau sportuoti LKKA sporto bazėse.

19 pav. Senjorai su TFV katedros doc. D. Rėklaitiene

TFV dėstytojai ir studentai organizavo akciją „Nemokami masaţai senjorams―. Akcijoje dalyvavo
daugiau kaip 50 senyvo amţiaus asmenų. Akcijos sėkmę patvirtino senjorų pageidavimai daţniau rengti
tokias akcijas. Tokie renginiai TFV katedros dėstytojų organizuojami ne pirmą kartą.

20 pav. TFV ir kineziterapijos studijų programų studentai, atliekantys
sveikatą stiprinančio masaţo procedūras vyresnio amţiaus ţmonėms

Lapkričio 15 d. Akademija ir Kauno Vaiţganto vidurinė mokykla pasirašė bendradarbiavimo
sutartį. Jos tikslas – uţmegzti glaudesnius ryšius ir atverti duris bendriems projektams. Šia sutartimi
Akademija įsipareigojo mokykloje vesti tarpdisciplininių dalykų kursus ar seminarus mokyklos
bendruomenei, siūlyti metodikos kursus mokytojų profesinei kvalifikacijai kelti, sudaryti sąlygas mokyklos
mokiniams dalyvauti Akademijos paskaitose ir kituose uţsiėmimuose. Kauno Vaiţganto vidurinė mokykla
suteiks bazę Akademijos atliekamiems mokytojų ir mokinių tyrimams, bus sudaromos galimybės mūsų
aukštosios mokyklos darbuotojams vesti uţsiėmimus mokyklos bendruomenės nariams bei studijų dalykus
mokiniams. Kauno Vaiţganto mokykloje praktiką galės atlikti ir LKKA studentai.
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21 pav. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas

Lapkričio 17 d. Akademija pasirašė dar vieną bendradarbiavimo sutartį su Kauno bendruomenių
centrų asociacija. Sutartimi siekiama aktyviai bendradarbiauti bendruomenių sporto ir sveikatinimo srityse,
kurti bendrus projektus. Akademija organizuos sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo, aktyvaus laisvalaikio
renginius kauniečiams. Bendruomenėms siūlys sporto ir sveikatinimo projektus, padės juos įgyvendinti.
Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas dţiaugėsi, kad
bendradarbiauti pasiūlė Akademija.

22 pav. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas

Lapkričio 18 d. Akademijoje vyko projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies
mokyklose― respublikinė teorinė—praktinė konferencija „Trijų kartų olimpinės vertybės – trims
milijonams Lietuvos širdţių―. Akademija jas rengė kartu su Kauno Šv. Kazimiero vidurine mokykla,
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru ir Kauno Maironio universitetine gimnazija.
Netradiciniame renginyje moksleiviai dalyvavo sveikatingumo ir sporto pamokose, kurias vedė vieni
geriausių šių sričių ţinovų. Plaukimo paslapčių moksleiviai mokėsi su tarptautinės klasės plaukimo sporto
meistre, LKKA docente dr. Birute Statkevičiene, lengvosios atletikos pamoką vedė 2004 m. Atėnų
septynkovės rungties vicečempionė, Akademijos studentė Austra Skujytė, krepšinio – buvęs Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinės treneris, LKKA absolventas Ramūnas Butautas.
Akademijos mokslininkai vis labiau garsina aukštąją mokyklą sporto mokslo pasiekimais ir tyrimais
ne tik Lietuvoje, bet ir uţsienyje. Jų straipsniai skelbiami prestiţiniuose mokslo ţurnaluose, kuriuos skaito
ir vertina viso pasaulio sporto, fiziologijos, reabilitacijos ir genetikos mokslo elitas.
Akademijos mokslininkai Marius Brazaitis ir Tomas Venckūnas paskelbė ne vieną straipsnį sporto
mokslo ţurnaluose, kurie turi didelį citavimo indeksą ir vertinami bei skaitomi visame pasaulyje. Nors tik
nedidelė dalis atsiunčiamų pasaulio mokslininkų straipsnių patenka į Clinical Neurophysiology, European Journal
of Applied Physiology, Physiological Genomics ţurnalus, tačiau juose vis daţniau pasirodo LKKA mokslininkų
darbų. Akademijoje sudaromos vis geresnės galimybės atlikti tyrimus. Tai atspindi ir didėjantis publikacijų
skaičius tartptautiniuose ţurnaluose.
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23 pav. Dr. M. Brazaitis

23a pav. Dr. T. Venckūnas

Tomas Venckūnas pasakoja, kad svarbu bendradarbiauti su uţsienio šalių aukštosiomis
mokyklomis. Ypatingai glaudus bendradarbiavimas susiklostė su Aberdyno universitetu (Škotija), jame
dirba ir mokslininkai iš Lietuvos kūno kultūros akademijos.
Per 2010 m. Akademijos sporto biomedicinos srities mokslininkai daugiausia dėmesio
skyrė tokioms kryptims: judesių valdymo pokyčiai pritaikius įvairius mokymo metodus ir reabilitaciją po
insulto, raumenų funkcijos pokyčiai dėl nuovargio, organizmo pajėgumo pokyčiai dėl reguliarių fizinių
pratimų poveikio, genetiniai raumenų masės mechanizmai ir kt.
Lapkričio 24 d. LKKA SMD Akademijos pirmakursiams suorganizavo seminarą „Surask savo
svajonių mokslo laboratoriją―. Buvo pakviesti dalyvauti visų fakultetų ir grupių studentai. Į renginį
susirinko nemaţas jų būrys. Studentams buvo pristatytas Sporto ir judesių mokslo centras bei Taikomosios
fiziologijos ir kineziterapijos katedros mokslinės laboratorijos.
Gruodţio mėn. Akademijos Sportinės rekreacijos ir turizmo programos III-ojo kurso studentai
kartu su lektore dr. D. Bulotiene ir docentu dr. A. Alekrinskiu surengė šventę „SRT Ledas 2010―.
Nuotaikingame renginyje Kauno ledo arenoje netrūko gerų emocijų ir sportinės kovos.
Gruodţio 27 d. Akademijos bendruomenė palydėjo besibaigiančius metus. Į šventinį vakarą
pakvietė Akademijos administracija ir profesinė sąjunga. Vakare netrūko linkėjimų, apdovanojimų, taip pat
pagerbti labiausiai mūsų aukštajai mokyklai nusipelnę asmenys. Akademijos bendruomenę ir visus
susirinkusius sveikino rektorius Albertas Skurvydas, Senato pirmininkas Aleksas Stanislovaitis, profesinės
sąjungos komiteto pirmininkas Aurelijus Zuoza. Renginyje dalyvavo Lietuvos krepšinio federacijos
prezidentas, LKKA Garbės daktaras Vladas Garastas, generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas,
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. treneris Kęstutis Kemzūra.

24 pav. Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas, LKKA Garbės daktaras
V. Garastas, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. treneris K. Kemzūra,
generalinis sekretorius M. Balčiūnas

Renginio pradţioje pagerbti ilgiausiai LKKA dirbantys darbuotojai, Akademijos tarybos nariai,
apdovanoti 2010 m. sėkmingiausio projekto, renginio ir absolvento nominacijų nugalėtojai, paskelbti bei
apdovanoti geriausi 2010 m. Akademijos sportininkai ir jų treneriai.
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Nominacijoje „Sėkmingiausias 2010 metų LKKA projektas― daugiausia balsų surinko jaunimo
mainų projektas „Let‘s start from us―. Šį projektą įgyvendino Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos
katedra bei ypač aktyvūs jos studentai. Projekto idėja – skatinti tarpkultūrinį šalių bendradarbiavimą
siekiant ugdyti kūrybiškumą, iniciatyvumą, toleranciją ir prisidėti prie jaunų ţmonių asmeninio bei
socialinio tobulėjimo. Projekte dalyvavo 18—25 metų amţiaus Lietuvos kūno kultūros akademijos ir
Graikijos Atėnų universiteto studentai. Svarbiausia dalyvių uţduotis buvo per 10 dienų nufilmuoti keturis
socialinio pobūdţio trumpametraţius filmus, skatinančius visuomenę uţsiimti fizine veikla. Projektas buvo
finansuojamas Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas― lėšomis, kurios sėkmingą vykdymą ir
plėtrą Lietuvoje uţtikrina Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA).
Nominacijoje „Sėkmingiausias 2010 metų LKKA renginys― nugalėjo taip pat Rekreacijos,
turizmo ir sporto vadybos katedros surengta šventė „Pasaulinė turizmo diena Kaune―. Šis renginys
kauniečius kvietė aktyviai paminėti pasaulinę turizmo dieną: plaukti Nemunu turistinėmis baidarėmis ir
pripučiamais plaustais, stebėti paukščius nuo aukščiausio miesto tilto, aplankyti ţymiausias miesto vietas.
Nominacijos „Sėkmingiausias 2010 metų LKKA absolventas― nugalėtoju tapo LKKA
absolventas, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. treneris Kęstutis Kemzūra. Šiemet jo vadovaujama
rinktinė pasaulio vyrų krepšinio čempionate Turkijoje iškovojo trečiąją vietą. Kęstutis Kemzūra naujienų
tinklalapio „Delfi― ir ţurnalo „Valstybė― organizuotuose rinkimuose paskelbtas 2010-ųjų „Metų
ţmogumi―.

25 pav. Senato pirmininkas A. Stanislovaitis, rektorius A. Skurvydas,
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. treneris K. Kemzūra

Nominacijoje „Uţ
nuopelnus
Lietuvos
kūno
kultūros
akademijai
2010
metais― apdovanojimas skirtas Lietuvos krepšinio federacijos generaliniam sekretoriui, LKKA dėstytojui
Mindaugui Balčiūnui. Jo pastangomis įgyvendintas ne vienas Akademijos projektas, o vienas svarbiausių –
2010 m. pradėtos vykdyti Vorčesterio universiteto, Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Lietuvos
krepšinio federacijos analogų Europoje ir pasaulyje neturinčios krepšinio trenerio magistro studijos.

26 pav. Senato pirmininkas A. Stanislovaitis, rektorius A. Skurvydas, Lietuvos
krepšinio federacijos generalinis sekretorius M. Balčiūnas
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Jau dešimtmetį Akademija turi dar vieną graţią tradiciją – kiekvienų metų pabaigoje LKKA Sporto
centras kartu su bendruomene renka geriausius mūsų aukštosios mokyklos sportininkus ir komandą,
pagerbia trenerius. Šiais metais geriausia komanda pripaţinta LKKA merginų krepšinio komanda, išrinktas
ir geriausių sportininkų dešimtukas:
1. Rokas Malinauskas ir Andrej Olijnik (baidarių ir kanojų irklavimas),
2. Donata Vištartaitė (irklavimas),
3. Rytis Sakalauskas (lengvoji atletika),
4. Algirdas Bendaravičius ir Tomas Čaikauskas (irklavimas),
5. Lina Pleskytė (povandeninis plaukimas),
6. Amandas Paulauskas (jėgos trikovė),
7. Kristina Rybakovaitė (orientavimosi sportas),
8. Silva Peseckaitė (lengvoji atletika),
9. Austra Skujytė (lengvoji atletika),
10. Sonata Tamošaitytė (lengvoji atletika).

27 pav. LKKA merginų krepšinio komandos ţaidėjos su trenere
R. Kreivyte (antra iš kairės)

Pagerbti ir geriausių sportininkų treneriai: Jūratė Stanislovaitienė ir Aleksas Stanislovaitis, Rasa
Kreivytė, Pranas Mockus, Aleksandras Alekrinskis.
Gruodţio 29 d. vyko pirmasis LKKA tarybos posėdis.

Ryšiai su visuomene
Struktūros pokyčiai. 2010 m. geguţės 27 d. LKKA Senato posėdyje patvirtinti Ryšių su visuomene
skyriaus (RSV) nuostatai ir įsteigtas Ryšių su visuomene skyrius. Tai pirmas svarbus ţingsnis, įteisinantis
Akademijos ryšių su visuomene plėtrą.
Birţelio mėn. priimtas RSV skyriaus vedėjas, o lapkritį — specialistas, atsakingas uţ filmavimą,
fotografavimą ir LKKA viešinimo internete sprendimus. Be to, RSV skyriui buvo skirtos atskiros patalpos.
RSV strateginė plėtra 2010—2015. RSV skyriaus darbuotojai aktyviai dalyvavo rengiant RSV
strateginės plėtros 2010—2015 m. dokumentą. Jame išdėstyta vizija, principai ir jos įgyvendinimas. Tai
pirmas dokumentas, atspindintis RSV strateginę plėtrą. Jis viešai pristatytas ir Akademijos bendruomenei.
Renginiai. Ryšių su visuomene skyrius ne tik aktyviai viešino Akademijos renginius, studijų
programas ir pasiekimus, bet ir pats organizavo renginius. RSV tęsė graţią tradiciją ir rengė susitikimus—
diskusijas su sporto ţurnalistais.
RSV ir žiniasklaida. Daug dėmesio buvo skiriama Akademijos viešinimui ţiniasklaidoje. Vienas
sėkmingiausių projektų – Akademijos studentų komandos dalyvavimas LTV projekte „Ateities lyderiai―.
Mūsų studentai sėkmingai pristatė aukštąją mokyklą šalies mastu. Jų dalyvavimas ne tik matomas televizijos
eteryje, bet ir atspindimas kitose ţiniasklaidos priemonėse. Be to, atskirais reportaţais pristatoma
Akademijos istorija, studijų programos, studentų ir dėstytojų veikla.
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Ţiniasklaidoje nuolat pateikiama informacija apie Akademijos įvykius ir pasiekimus.
Skaitomiausiose interneto svetainėse delfi.lt, l.rytas.lt, kaunodiena.lt, alfa.lt ir kt. pristatyti Akademijos
mokslininkų pasiekimai, viešinti LKKA organizuotos pasaulinės turizmo ar sveikatos dienos renginiai,
naujausios studijų galimybės ir programos ne tik šalies, tačiau ir regioninei ţiniasklaidai.
RSV skyrius tęsia graţią tradiciją kalbinti Akademijos dėstytojus bei absolventus svarbiais Lietuvos
sporto ar sporto mokslo klausimais. Akademijos dėstytojai vertino šalies sveikatinimo programas,
svarstomas strategijas bei svarbiausius praėjusių metų sporto renginius, pvz. pasaulio vyrų krepšinio
čempionatą.
Pagrindiniai Akademijos įvykiai atspindėti ne tik spaudoje ar internete, bet ir televizijoje. Apie
Akademiją kalbėta LTV ir LTV2 laidose, kai kurie svarbiausi įvykiai atspindėti SPORT 1, LNK ir LTV
informacinėse laidose.
RSV skyrius skyrė nemaţai pastangų viešindamas Akademijos studijų programas. Išorinis plakatas
šalia greitkelio Vilnius – Klaipėda, nemokamos reklamos populiarioje interneto svetainėje basketnews.lt,
reklaminiai stendai Europos jaunių krepšinio čempionato metu – tai tik keli pavyzdţiai, padėję sutaupyti ne
vieną tūkstantį litų Akademijos lėšų.
RSV skyrius ir Akademijos bendruomenė. RSV skyriaus darbuotojai aktyviai dalyvauja ir siūlo idėjas,
kaip geriau organizuoti Akademijos renginius, teikia patarimus dėstytojams ir studentams. Akademijos
bendruomenė nuolat informuojama apie renginius, ţiniasklaidos pranešimus ar siūlomus mūsų aukštosios
mokyklos viešinimo projektus.
Daug dėmesio skiriama interneto svetainei www.lkka.lt, čia nuolat pateikiama informacija apie
planuojamus ar įvykusius renginius. Praėjusių metų pabaigoje pradėtas rengti svetainės atnaujinimo
projektas, tikimasi, kad jau šių metų pavasarį ji gerokai pasikeis. Be to, nemaţai dėmesio skiriama
Akademijos viešinimui socialiniame tinkle Facebook, kuriame siekiama daugiau dėmesio skirti esamiems ir
būsimiems studentams. Akademijos studentams, dėstytojams ir svečiams informacija teikiama ir CR rūmų
I-ajame aukšte įrengtame informaciniame monitoriuje.
Praėjusiais metais pradėtas rengti Akademijos vieningo įvaizdţio projektas. Pirmasis darbas –
pagaminta Akademijos vėliava, netrukus bus sukurtas ir vieningas įvaizdis.
2010 m. atlikta I-ojo kurso studentų apklausa, kuria siekiama išsiaiškinti, kaip studentai vertina
Akademiją, kas paskatino rinktis mūsų aukštąją mokyklą, kokiu būdu būsimuosius studentus pasiekia
informacija apie LKKA. Pirmą kartą atlikta apklausa, kuri svarbi planuojant viešinimo projektus.
RSV skyriaus darbuotojai nuolat siūlo įvairias LKKA viešinimo idėjas ir jas svarsto su Akademijos
bendruomene.

VALDYMAS
Tarybos ir Senato veikla
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo (Ţin., 2009, Nr. 54-2140) 20
straipsnio 3 dalimi, Lietuvos kūno kultūros akademijos statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo
2010 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. XI-1148 (Ţin., 2010, Nr. 139-7117), 19 ir 20 punktais, ir atsiţvelgiant
į Lietuvos kūno kultūros akademijos 2010 m. geguţės 13 d. raštą Nr. 01-05-170, sudaryta šios sudėties
LKKA taryba:

Skirtas LKKA Studentų atstovybės
Kęstutis Matulevičius

LKKA studentas

Skirti LKKA dėstytojų ir mokslo darbuotojų
Aleksas Stanislovaitis
Kazimieras Pukėnas

LKKA Senato pirmininkas
Informatikos ir kalbų katedros profesorius
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Skirtas LKKA administracijos ir kitų darbuotojų
Gediminas Mamkus

LKKA Akademinių reikalų prorektorius

Skirtas Švietimo ir mokslo ministro kartu su LKKA Senatu
Mati Pääsuke

Tartu universiteto Kūno kultūros ir sporto mokslo fakulteto
dekanas, profesorius

Skirti Švietimo ir mokslo ministro
Arūnas Kučikas
Gintaras Rimša

Vytas Snarskis
Tomas Ţalandauskas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės
aprėpties ir bendruomenių departamento Bendruomeninių
reikalų skyriaus vedėjas
UAB „BALTEC CNC TECHNOLOGIES― valdybos
pirmininkas, Lietuvos ir Vokietijos UAB „Sebra―
direktorius
Viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro
direktorius
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos ekspertas, projekto
vadovas
Struktūra

Ataskaitiniu laikotarpiu Akademijoje veikė 2 fakultetai, 9 katedros, 1 mokslo centras, 3
laboratorijos, 2 centrai.
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28 pav. 2010 m. Akademijos valdymo struktūra
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Pagrindiniai tikslai, uţdaviniai ir funkcijos
Lietuvos Respublikos Seimas, atsiţvelgdamas į Lietuvos kūno kultūros akademijos senato 2010 m.
kovo 25 d. sprendimą, 2010 m. lapkričio 18 d. Nr. XI-1148 nutarimu nusprendė patvirtinti Lietuvos kūno
kultūros akademijos statutą.
Akademijos veiklos tikslai ir uţdaviniai:
1) vykdyti studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais (sporto, kūno kultūros, sveikatos,
reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos ir kitų su sportu susijusių sričių)
grindţiamą, šiuolaikinį paţinimo ir technologijų tarptautinį lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį
išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir
verslią asmenybę;
2) darniai plėtoti įvairių sričių mokslinį paţinimą, vykdyti aukšto lygio tarptautinius mokslinius
tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos,
rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos ir kitose su sportu susijusiose srityse, rengti
mokslininkus, mokslo srityje bendradarbiauti su šalies ir uţsienio partneriais;
3) bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais, moksline, auklėjamąja, sportine, meno ir
kita kultūrine veikla skatinti šalies sporto, kūno kultūros, rekreacijos ir turizmo, sveikatingumo ir
kokybiškos reabilitacijos raidą;
4) ugdyti paţinimui, mokslui, kūno kultūrai, sportui, kultūrai imlią visuomenę, gebančią
veiksmingai naudotis mokslu ir konkuruoti aukšto lygio technologijų bei paslaugų rinkoje.
Akademija, įgyvendindama savo veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:
1) sudaro sąlygas įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, grindţiamą aukšto lygio tarptautiniais
moksliniais tyrimais;
2) skatina sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo mokslo bei
technologijų paţangą;
3) organizuoja šiame Statute nurodytas studijas;
4) sudaro sąlygas tobulinti asmens įgytą kvalifikaciją ir persikvalifikuoti;
5) plėtoja studijų ir mokslo vienovei būtinus fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus
sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos ir kitose
su sportu susijusiose srityse;
6) tarptautinių mokslinių tyrimų pagrindu kuria naujas studijų programas, taip pat jungtines studijų
programas su Lietuvos ir uţsienio universitetais bei tarptautiniais universitetų tinklais ir jas įgyvendina;
7) teisės aktų nustatyta tvarka teikia Akademijos veiklos kryptis atitinkančias paslaugas valstybės
institucijoms ir kitiems subjektams;
8) vykdo moksliniais tyrimais pagrįstą praktinę ekspertinę veiklą, tenkinančią ţmogaus, visuomenės
ir valstybės poreikius sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios
fizinės veiklos bei kitose su sportu susijusiose srityse;
9) bendradarbiaudama su visuomenės ir ūkio partneriais, rengia bei įgyvendina mokslinius ir kitus
projektus, kuriais ugdoma visapusiškai išsilavinusi, etiškai atsakinga, kūrybinga asmenybė, skatinama
ţmogaus, visuomenės, šalies ir jos regionų raida sporto, kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos
ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos bei kitose su sportu susijusiose srityse;
10) vadovaudamasi darnios lyderystės principais, siekia Europos ir pasaulio universitetų
partnerystės, dalyvauja tarptautiniuose universitetų tinkluose;
11) skleidţia humanistines idėjas, mokslo ţinias, puoselėja tautos ir Lietuvos valstybės tapatybę,
skatina demokratinius visuomenės ir valstybės gyvenimo procesus;
12) skatina pasaulyje pripaţintų paţangiausių mokslo, studijų ir vadybos standartų diegimą sporto,
kūno kultūros, sveikatos, reabilitacijos, rekreacijos ir turizmo, taikomosios fizinės veiklos bei kitose su
sportu susijusiose srityse.
Akademija, įgyvendindama savo veiklos tikslus, vadovaujasi šiais mokslo ir studijų principais:
1) kūrybos ir mokslinių tyrimų laisvės;
2) akademinės etikos, laisvės ir autonomijos;
3) lituanistikos prioriteto;
4) mokslinių tyrimų rezultatų viešumo;
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5) integracijos į valstybės ir visuomenės gyvenimą;
6) orientavimosi į tarptautinius kokybės standartus;
7) sąţiningos konkurencijos ir skaidrumo;
8) intelektinės nuosavybės teisių uţtikrinimo;
9) dalyvavimo tarptautinėje ir Europos mokslinių tyrimų erdvėje;
10) atvirumo, atsakomybės ir atskaitomybės visuomenei;
11) akademinės bendruomenės narių bendradarbiavimo;
12) studentų asmeninio suinteresuotumo;
13) įsipareigojimo ugdyti akademinės bendruomenės narių visuomeninį
atsakingumą;
14) aukštųjų mokyklų ir studentų sąţiningos konkurencijos;
15) Europos humanistinės ir demokratinės tradicijos;
16) suderinamumo su Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatomis;
17) nuolatinio mokymosi siekio.
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1. STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMO KRYPTYS
1.1. Studentai
2010 m. spalio 1 d. Lietuvos kūno kultūros akademijoje studijavo 2417 pirmosios ir antrosios
studijų pakopos studentų, iš jų dienine forma – 687, neakivaizdine – 370, nuolatine – 1073, ištęstine – 287.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2009 m. balandţio 30 d. patvirtinus Lietuvos Respublikos Mokslo ir
studijų įstatymą, jau 2009 metais I kurso studentams buvo pasiūlytos nuolatinės ir ištęstinės formos
studijos, aukštesnių kursų studentai, t. y. III–V kurso, toliau studijavo dieninės ir neakivaizdinės formos
studijų programose.
1 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal fakultetus ir formas 2001–2010 m.
Studijų forma
Nuolatinė
Ištęstinė
Dieninė
Neakivaizdinė
Vakarinė
Iš viso

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2020
567
22
2609

1933
584
59
2576

1906
641
63
2610

1920
688
72
2680

1938
669
53
2660

1800
714
18
2532

1736
739
0
2475

1632
785
0
2417

641
225
1139
558
0
2563

1073
287
687
370
0
2417

Per metus bendras studentų skaičius sumaţėjo 5,6 proc. 2010 metais daugiausia studentų buvo
Sporto edukologijos fakultete – 1728 studentai, Sporto biomedicinos fakultete – 689 studentai. Valstybės
finansuojamose (ir iš dalies valstybės finansuojamose) vietose mokėsi 1084 studentai, mokamose vietose –
1333 studentai. Pagrindinė dalis mokančiųjų uţ studijas –pirmosios pakopos studijų studentai.

Vakarinė

Neakivaizdinė

Dieninė

Ištęstinė

Nuolatinė

2 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formas 2001 –2010 m.
Studijų
forma
Fakultetas
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2009

2010

Sporto biomedicinos
Sporto edukologijos

230
411

389
684

Iš viso
Sporto biomedicinos

641
47

1073
64

Sporto edukologijos

178

223

225

287

311
828
1139

186
501
687

94
464
558

50
320
370

2563

2417

Iš viso
Rekreacijos ir sporto vadybos
Turizmo ir sporto vadybos
Sporto biomedicinos
Sporto edukologijos
Iš viso
Rekreacijos ir sporto vadybos
Turizmo ir sporto vadybos
Sporto biomedicinos
Sporto edukologijos
Iš viso
Rekreacijos ir sporto vadybos

2008

819
434
767
2020
567
567
-

763
472
698
1933
72
512
584
-

782
511
613
1906
152
25
464
641
-

844
529
547
1920
205
74
409
688
-

897
549
492
1938
266
85
318
669
-

221
501
1078
1800
196
89
429
714
14

237
480
1019
1736
237
113
389
739
-

259
458
915
1632
248
132
405
785
-

-

24
-

36
-

41
-

30
-

-

-

-

Sporto edukologijos

22

35

27

31

23

4

-

-

Iš viso

22

59

63

72

53

18

0

0

2551

2609

2539

2610

2680

2660

2532

2417

Turizmo ir sporto vadybos
Sporto biomedicinos

Iš viso
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29 pav. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis 2001–2010 m.

1.2. Priėmimas
2010 metais LKKA priimta studentų į 17 studijų programų: 8 pirmosios ir 9 antrosios studijų
pakopos programas. 2010 metais iš viso priimti 595 studentai: 498 – į nuolatines studijas, 97– į ištęstines
studijas.
3 lentelė. 2010 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų formas suvestinė
Nuolatinės studijos
I pakopa
II pakopa
388
110

Ištęstinės studijos
I pakopa
II pakopa
80
17

Iš viso
595

4 lentelė. 2010 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų programas suvestinė
Fakultetas
Studijų programa
Kūno kultūra
Socialinė pedagogika
Treniravimo sistemos
Edukologija
Sporto psichologija
Turizmo ir sporto vadyba
Sportinė rekreacija ir turizmas
Iš viso
Kineziterapija
Sveikata ir fizinis aktyvumas
Taikomoji fizinė veikla
Sporto fiziologija
Iš viso
Iš viso

Nuolatinės studijos
I pakopa II pakopa Iš viso
Sporto edukologijos fakultetas
51
9
60
14
14
64
11
75
11
11
15
15
65
17
82
69
69
263
63
326
Sporto biomedicinos fakultetas
88
20
108
20
10
30
17
7
24
10
10
125
47
172
388
110
498
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Ištęstinės studijos
I pakopa II pakopa Iš viso
9
7
11
2
23
19
69

7

9
7
11
2

9

30
19
78

11

5
3

5
14

11
80

8
17

19
97

30 pav. 2010 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų programas suvestinė
5 lentelė. Priimtųjų į I ir II pakopos studijas skaičiaus pokytis 2004–2010 m.
Studijos
I pakopa
II pakopa
Iš viso

2004 m.
591
147
738

2005 m.
599
140
739

2006 m.
573
163
736

2007 m.
619
154
773

2008 m.
571
150
721

2009 m.
705
154
859

2010 m.
468
127
595

Priėmimas į pirmosios pakopos studijas
2010 metais LKKA į pirmosios pakopos studijas buvo priimti 468 studentai. Tai 33 procentais
maţiau, palyginus su 2009 metais, kai buvo priimti 705 studentai. Toks priimtųjų į pirmosios pakopos
studijas studentų sumaţėjimas susijęs su ţenkliu priimtųjų sumaţėjimu į ištęstinės formos pirmosios
pakopos studijų programas. 2010 metais į ištęstinės formos studijas buvo priimta 80 studentų, o 2009
metais – 178.
Lyginant priėmimą pagal studijų programas, 2010 metais maţėjo priėmimas į pirmosios pakopos
Treniravimo sistemos, Socialinės pedagogikos, Kūno kultūros, Kineziterapijos, Sveikatos ir fizinio
aktyvumo, Taikomosios fizinės veiklos studijų programas.
6 lentelė. Priimtųjų į I pakopos studijas skaičiaus pokytis 2009–2010 m.
Nuolatinės studijos
2009
2010
Sporto edukologijos fakultetas
Kūno kultūra
70
51
Socialinė pedagogika
34
14
Treniravimo sistemos
103
64
Turizmo ir sporto vadyba
72
65
Sportinė rekreacija ir turizmas
60
69
Iš viso
339
263
Sporto biomedicinos fakultetas
Kineziterapija
107
88
Sveikata ir fizinis aktyvumas
44
20
Taikomoji fizinė veikla
37
17
Iš viso
188
125
Iš viso
527
388
Fakultetas
Studijų programa

Ištęstinės studijos
2009
2010
29
21
33
39
34
156

9
7
11
23
19
69

22

11

22
178

11
80

2010 metais bendrojo priėmimo konkurse, kurį vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos
bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), dalyvavo daugiau stojančiųjų nei 2009 metais – 43 523
(2009 metais – 39 557).
Svarbu tai, kad išaugo ir bendras stojančiųjų į Lietuvos kūno kultūros akademiją skaičius: buvo
pateikti 8876 (2009 metais – 7494) pageidavimai, kuriuose nurodyta Akademijos studijų programa.
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Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo metu pateikti 5199 pageidavimai, antrojo etapo metu – 2820,
papildomo priėmimo metu – 857.
7 lentelė. Pageidavimų prašyme pasiskirstymas 2006–2010 m.
Metai
2006
2007
2008
2009
2010

1-12 pageidavimai
4816
5403
5271
7494
8876

1-2 pageidavimai
1867
1882
1503
2203
2843

3-6 pageidavimai
1472
1892
1827
2865
3636

Išaugo ir pateiktų prašymų, kuriuose paminėta bent viena Lietuvos kūno kultūros akademijos
studijų programa skaičius – 5011 (2009 metais – 2826 prašymų), o 1580 prašymuose Akademijos studijų
programa nurodyta kaip pirma pageidaujama: pagrindinio priėmimo pirmuoju etapu pateikti 808 prašymai,
kuriuose nurodyta LKKA studijų programa pirma pageidaujama, antruoju etapu – 540, papildomo
priėmimo metu – 232.
Studijas Lietuvos kūno kultūros akademijoje abiturientai renkasi iš visų Lietuvos regionų, tačiau,
kaip ir praėjusiais metais, išlieka tendencija, kad daugiausia priimtųjų yra iš Kauno miesto – 43 procentai.
Tai bendra tendencija Lietuvoje, kad didmiesčiuose ar jų apskrityse baigusieji vidurines mokyklas ar
gimnazijas yra linkę likti studijuoti universitetuose savo apskrityje. Į pirmąjį kursą taip pat priimti studentai,
atvykę iš Raseinių – 4 proc., Jonavos – 3,8 proc., Vilniaus – 2,5 proc., Panevėţio ir Vilkaviškio – 2,3 proc.,
Šiaulių, Birţų ir Šakių – 2,1 proc.
Didţiausias konkursas per bendrąjį priėmimą 2010 m. buvo į valstybės finansuojamas vietas
Sportinės rekreacijos ir turizmo (62,3 pageidavimo į vieną vietą) bei Turizmo ir sporto vadybos (32,61
pageidavimo į vieną vietą) studijų programas, maţiausias – į mokamą vietą Treniravimo sistemos studijų
programos (1,14 pageidavimo į vieną vietą).
Geidţiamiausios studijų programos yra Treniravimo sistemos (valstybės finansuojama vieta) – 393
kartus prašymuose paminėta pirmoji bei Kineziterapijos (valstybės finansuojama vieta) – 271 kartus
prašymuose paminėta pirmoji.
8 lentelė. Konkursai į Akademijos I pakopos nuolatines ir ištęstines studijas 2010 m.
Fakultetas,
studijų programa

Kineziterapija
Kineziterapija
Sveikata ir fizinis aktyvumas
Sveikata ir fizinis aktyvumas
Taikomoji fizinė veikla
Taikomoji fizinė veikla
Sportinė rekreacija ir
turizmas
Sportinė rekreacija ir
turizmas
Turizmo ir sporto vadyba
Turizmo ir sporto vadyba
Kūno kultūra
Kūno kultūra
Socialinė pedagogika
Socialinė pedagogika
Treniravimo sistemos
Treniravimo sistemos

Finansavimo
pobūdis

vf
m
vf
m
vf
m
vf
m
vf
m
vf
m
vf
m
vf
m

Numatytas
vietų
skaičius

Pageidavimų
skaičius (per
pagal 16
pagrindinį ir
pageidavimų
papildomą
etapus)
Sporto biomedicinos fakultetas
47
1369
29,12
70
467
6,67
22
669
30,40
33
167
5,06
24
308
12,83
36
78
2,16
Sporto edukologijos fakultetas

Konkursas
pagal 1
pageidavimą

pagal 1-2
pageidavimą

5,76
0,91
2,54
0,39
0,75
0,02

9,95
1,71
5,86
0,78
2,62
0,22
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1309

62,3

3

14,52

31

493

15,90

1,52

3,77

42
63
60
90
20
30
147
220

1370
564
244
231
84
93
1131
299

32,61
8,95
4,06
2,56
4,2
3,1
7,69
1,14

5,26
1,09
0,86
0,44
0,6
0,43
2,67
0,32

9,76
2,34
1,8
0,9
1
1,03
3,68
0,5

Studijuoti į Akademijos pirmosios pakopos studijų programas priimta 232 moterys ir 236 vyrai.
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Lietuvos kūno kultūros akademija senato nutarimu 2010 metais patvirtino minimalią stojamojo
konkursinio balo ribą – 6 balus. Maţiau balų surinkę stojantieji negalėjo būti pakviesti studijuoti
Akademijos pirmosios pakopos studijų programose.

Fakultetas
Studijų programa

Kūno kultūra (NL)
Kūno kultūra (I)
Socialinė pedagogika (NL)
Socialinė pedagogika (I)
Treniravimo sistemos (NL)
Treniravimo sistemos (I)
Turizmo ir sporto vadyba (NL)
Turizmo ir sporto vadyba (I)
Sportinė rekreacija ir turizmas (NL)
Sportinė rekreacija ir turizmas (I)
Kineziterapija (NL)
Sveikata ir fizinis aktyvumas (NL)
Sveikata ir fizinis aktyvumas (I)
Taikomoji fizinė veikla (NL)

Pakviesta iš viso

9 lentelė. Informacija apie priėmimą į Akademiją 2010 m. bendrojo priėmimo metu

51
9
14
7
64
11
65
23
69
19
88
20
11
17

Pakviesta

vf
20
4
27
4
1
1
4
3

m

Kviečiamųjų konkursiniai balai

vf
21,48

Paskutiniojo
vf
14,08

20,4

15,68

22,48
19,7
19,44
18,58
18,8

15,6
16,04
19,44
18,58
17,76

20,72

19,14

Pirmojo

31
9
10
7
37
7
64
22
65
19
85
20
11
17

Pirmojo
m
16,1
12,48
13,54
13,06
17,08
11,24
17,08
15,68
16,32
16,42
18,86
14,9
17,42
13,14

Paskutiniojo
m
7,54
7,78
7,66
8,94
6,16
6
7,16
6,1
8,16
6
6,4
6,12
6
8,68

31 pav. 2010 m. priėmimo į I pakopos studijas konkursiniai balai

Jau antrus metus priėmimas į Akademijos pirmosios pakopos studijų programų pirmąjį kursą buvo
vykdomas vadovaujantis naujojo, 2009 m. balandţio 30 d. patvirtinto LR Mokslo ir studijų įstatymo 70
straipsnio nuostatomis, t. y. valstybės finansuojamos studijų vietos pagal pirmosios pakopos studijų
programas Akademijai 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 priimti 64 studentai (59 – į nuolatinę, 5 – ištęstinę
formą), į mokamą vietą – 404 studentai (330 – į nuolatinę, 74 – į ištęstinę formą).
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10 lentelė. Studentų priėmimo į I pakopos studijas skaičiaus pokytis pagal finansavimą 2002–2010 m.
Studijų forma

Dieninė

vf
dvf
m

Iš viso
Neakivaizdinė

vf
m

Iš viso
Nuolatinė

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

319
169
488
142
142

238
254
1
493
123
123

216
220
2
438
153
153

208
228
5
441
158
158

202
207
1
410
163
163

194
258
4
456
160
160

356
48
404
166
166

vf
m

Iš viso
Ištęstinė

vf
m

Iš viso
Iš viso
630
616
vf – valstybės finansuojama vieta
dvf – dalinai valstybės finansuojama vieta
m – mokama vieta

591

599

573

616

570

2009 m.

2010 m.

122
405
527
19
159
178
705

59
330
389
5
74
79
468

Bendradarbiavimas su mokyklomis
Didėjanti konkurencija tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų skatina nuolat didinti studijų programų
ţinomumą. LKKA 2010 metais dalyvavo Kaune vykusioje studijų mugėje, kurioje pristatė Akademiją, joje
vykdomas studijų programas, priėmimo sąlygas ne tik abiturientams, bet ir 10–11 klasių moksleiviams,
aukštųjų mokyklų absolventams, ieškantiems informacijos apie antrosios pakopos studijas.
2010 m. buvo organizuotos Akademijos atstovų išvykos į Alytaus, Jurbarko, Gargţdų, Kauno,
Šalčininkų, Šiaulių, Šilutės, Radviliškio, Telšių miesto mokyklas bei gimnazijas, taip pat į Akademiją buvo
atvykę Jurbarko, Maţeikių, Panevėţio, Kauno, Kėdainių ir kt. miestų vidurinių mokyklų ar gimnazijų
abiturientai. Vizitų metu buvo pristatytos Akademijoje vykdomos studijų programos, 2009 m. ir 2010 m.
studentų priėmimo į Lietuvos kūno kultūros akademiją tvarka.
Akademijoje 2010 metais buvo suorganizuoti du Atvirų durų dienos renginiai, kuriuose dalyvavo
10–12 klasių moksleiviai, besidomintys Akademijoje vykdomomis studijų programomis.
Bendrojo priėmimo metu, kurio procesą organizuoja ir vykdo LKKA Studijų skyrius,
stojantiesiems buvo teikiamos konsultacijos priėmimo į Akademiją, studijų programų pasirinkimo
galimybių ir kitais klausimais, taip pat parengta ir dalinama detali informacinė medţiaga.
Akademijos tinklapio skiltyje „Stojantiesiems― buvo atnaujinti studijų programų aprašai,
informacija apie priėmimo tvarką ir kita stojantiesiems aktuali informacija.

Priėmimas į antrosios pakopos studijas
2010 metais valstybės finansuojamų antrosios pakopos vietų skaičių pagal mokslo ir (arba) studijų
kryptis įsakymu patvirtino Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras (ISAK – V-823, 2010 m.
birţelio 2 d.) – 100 vietų, palyginus su 2009 metų vietų skaičiumi, 4,7 proc. maţiau.
Į Akademijos antrosios pakopos studijas 2010 m. buvo numatyta priimti 260 studentų, iš jų 140 – į
nuolatinės, 120 – į ištęstinės formos studijas. Į nuolatinės formos studijų programas buvo numatyta priimti
100 valstybės finansuojamų studentų. Šis planas įvykdytas 100 proc.,– priimta 100 studentų. Atsiţvelgiant
į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. nutarimą byloje „Dėl valstybinių
aukštųjų mokyklų studentų skaičiaus ir finansavimo―, į Lietuvos kūno kultūros akademijos antrosios
pakopos studijų programas priėmimo metu buvo numatyta priimti 40 studentų, sutinkančių mokėti visą
studijų kainą. Tačiau studijuojančiųjų savo lėšomis buvo priimta tik 11 studentų. Konkurse dalyvavo iš
viso 168 asmenys.
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11 lentelė. 2010 m. priėmimo į II pakopos studijas rezultatai
Studijų programos

Planas
Priimta
Nuolatinės formos studijos
Edukologija
14
13
Sporto psichologija
15
15
Kūno kultūra
14
10
Treniravimo sistemos
15
11
Turizmo ir sporto vadyba
20
18
Sporto fiziologija
14
11
Sveikata ir fizinis aktyvumas
14
11
Taikomoji fizinė veikla
10
7
Kineziterapija
24
21
Iš viso
140
117
Ištęstinės formos studijos
Edukologija
Treniravimo sistemos
Kūno kultūra
Turizmo ir sporto vadyba
Sveikata ir fizinis aktyvumas
Kineziterapija
Iš viso

20
20
20
20
20
20
120

Liko laisvų vietų
1
0
4
4
2
3
3
3
3
23

2

18
20
20
13
16
4
111

7
4
6
19

Konkursas per priėmimą 2010 metais didţiausias buvo į antrosios pakopos nuolatinę Edukologijos
(3,9 pageidavimai į vieną vietą, 2009 metais – 6,9 pageidavimai į vieną vietą) ir nuolatinę Turizmo ir sporto
vadybos (2,4 pageidavimo į vieną vietą, 2009 metais – 3,4 pageidavimai į vieną vietą) studijų programą,
maţiausias – į ištęstinę Treniravimo sistemų (pateiktas tik 1 pageidavimas), ištęstinę Sveikata ir fizinis
aktyvumas bei Kūno kultūros studijų programas.
Geidţiamiausios studijų programos yra Turizmo ir sporto vadybos (nuolatinė forma) ir
Kineziterapija (nuolatinė forma).
Didţiausi konkursiniai balai yra į Treniravimo sistemos (nuolatinę) studijų programą – 11,44 balai,
Sporto fiziologijos – 11,81 balai, Taikomąją fizinę veiklą – 11,76 balai, Edukologijos (nuolatinę) – 10,70
balo, Kūno kultūrą (nuolatinę) – 10,89 balo.
Papildomi balai (iki 1 balo) uţ mokslinę veiklą buvo pridėti 19 asmenų (2009 metais – 10
stojančiųjų), padavusių prašymus stoti į antrosios pakopos studijas, uţ sportinę veiklą (iki 2 balų)
papildomi balai pridėti 29 asmenims (2009 metais – 21 stojančiajam), uţ dalyvavimą tarptautiniuose
studentų mainuose – 9 asmenims (2009 metais – 8 stojantiesiems).
12 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos nuolatinės formos studijas 2010 metais

Edukologija
Sporto psichologija
Treniravimo sistemos
Kūno kultūra
Turizmo ir sporto vadyba
Kineziterapija
Sveikata ir fizinis aktyvumas
Taikomoji fizinė veikla
Sporto fiziologija

Konkursas

Pageidavimų
skaičius

Fakultetas
Studijų programa

Planas

Kviečiamųjų konkursiniai balai
Pirmojo

Paskutiniojo

Pirmojo

Paskutiniojo

vf

vf

m

m

7,49
7,48

6,92
6,95

7,68

6,51

7,81

7,56

Sporto edukologijos fakultetas
9,49
6,90
9,13
7,88
11,44
7,18
10,89
6,53
12,05
9,97
Sporto biomedicinos fakultetas
9,86
8,46
9,56
7,7
11,76
7,93
11,81
8,02
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32 pav. 2010 m. priėmimo į II pakopos dieninės formos studijas konkursiniai balai

Sporto edukologijos fakultetas
20
2
20
0
20
0
20
6
Sporto biomedicinos fakultetas
Kineziterapija
20
5
Sveikata ir fizinis aktyvumas
20
3
Edukologija
Kūno kultūra
Treniravimo sistemos
Turizmo ir sporto vadyba

Paskutiniojo

Kviečiamųjų
konkursiniai balai
Pirmojo

Priimtųjų skaičius

Fakultetas
Studijų programa

Planas

13 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos ištęstinės formos studijas 2010 m.

8,49

6,83

10,72

6,78

9,61
9,35

6,76
7,52

33 pav. 2010 m. priėmimo į II pakopos neakivaizdinės formos studijas konkursiniai balai

2010 metais buvo organizuojamas papildomas priėmimas į šias antrosios pakopos studijų
programas: Kineziterapijos, Sveikatos ir fizinio aktyvumo, Taikomosios fizinės veiklos, Sporto
psichologijos, Edukologijos, Treniravimo sistemos, Turizmo ir sporto vadybos, Kūno kultūros, Sporto
fiziologijos. Po papildomo priėmimo liko neuţpildytos skirtos vietos į ištęstinės formos Edukologijos,
30

Kūno kultūros, Treniravimo sistemos, Turizmo ir sporto vadybos, Sveikatos ir fizinio aktyvumo,
Kineziterapijos studijų programas.
2010 metais buvo vykdomas priėmimas į antrosios pakopos Kineziterapijos studijų programoje
numatytas papildomas išlyginamąsias studijas. Į šias studijas priimta 30 asmenų, baigusių neuniversitetinę
studijų programą ir įgijusių reabilitacijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei kineziterapeuto
profesinę kvalifikaciją.
Didţiąją dalį (81 proc.) stojančiųjų į antrosios pakopos studijas sudaro Lietuvos kūno kultūros
akademijos absolventai. Iš kitų aukštųjų mokyklų buvo priimti iš viso 27 asmenys: iš Kauno medicinos
universiteto, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus universiteto, Vilniaus
pedagoginio universiteto. Populiariausios studijų programos tarp stojančiųjų iš kitų universitetų buvo
Turizmo ir sporto vadyba (priimti 7 studentai), Edukologija (priimti 5 studentai) ir Kineziterapija (priimti 4
studentai).

Paskolos
2010 m. Valstybinis studijų fondas Lietuvos kūno kultūros akademijos studentams paskolas skyrė
du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Paskolos buvo skiriamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 metų rugsėjo 27 d. nutarimu patvirtintą naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų
studentams suteikimo, administravimo ir grąţinimo 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. Nors naujoji paskolų teikimo tvarka išplėtė galinčių gauti
paskolas studentų skaičių, tačiau pačios paskolų skolinimosi sąlygos liko studentams nepalankios (paskolų
palūkanos dydis svyruoja nuo 9 iki 11 proc.).
Iš viso paskolų buvo skirta 106 studentams: 34 – gyvenimo išlaidoms, 59 – studijų kainai ir 13 –
studijų įmokoms sumokėti.
14 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal fakultetus, kuriems Valstybinis studijų fondas
suteikė paskolas gyvenimo išlaidoms
Fakultetas
Pakopa

2004 m.

I pakopa
II pakopa

30
2

I pakopa
II pakopa

41
6

I pakopa
II pakopa
Iš viso

33
6
118

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

Sporto edukologijos fakultetas
26
45
48
59
1
2
2
2
Rekreacijos ir sporto vadybos fakultetas
35
39
13
14
2
2
1
1
Sporto biomedicinos fakultetas
26
21
24
23
2
1
4
92
110
88
103

2009 m.

2010 m.

30
2

31

2
90
4
128

3
34

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

2004 m.

2005 m.

I pakopa
II pakopa

-

-

I pakopa
II pakopa

-

1
-

I pakopa
II pakopa
Iš viso

-

1
2

2006 m.

2007 m.

2008 m.

Sporto edukologijos fakultetas
1
4
2
Rekreacijos ir sporto vadybos fakultetas
6
4
1
Sporto biomedicinos fakultetas
1
1
7
4
4
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2009 m.

2010 m.

45

13

1
5
51

13

1.3. Studijos

Studijų programos ir jų vertinimas
2010 m. geguţės 3 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-635 „Dėl
aukštojo mokslo studijų programų naujų valstybinių kodų― buvo patvirtinti nauji valstybiniai kodai visoms
Studijų ir mokymo programų registre įregistruotoms Akademijos studijų programoms: 8 pirmosios
pakopos studijų programos ir 9 antrosios pakopos studijų programos.
16 lentelė. I pakopos studijų programos
Naujas
valstybinis
kodas

Senas
valstybinis
kodas

Studijų programa

612x10004

61208S106

Kūno kultūra

612C61001
612N90002

61208S105
61203S110

Treniravimo sistemos
Turizmo ir sporto vadyba

612A60002

61210B107

612X10003

61207S137

Sveikata ir fizinis
aktyvumas
Socialinė pedagogika

612N87001

61203S303

612B30001

61211B202

Sportinė rekreacija ir
turizmas
Taikomoji fizinė veikla

612b31003

61211B201

Kineziterapija

Kvalifikacinis laipsnis,
suteikiamas
iki 2012 (NL), 2013 (I)
Sporto bakalauras,
mokytojas
Sporto bakalauras, treneris
Vadybos ir verslo
administravimo bakalauras,
vadybininkas
Visuomenės sveikatos
bakalauras
Edukologijos bakalauras,
socialinis pedagogas
Rekreacijos ir turizmo
bakalauras
Reabilitacijos bakalauras
Reabilitacijos bakalauras,
kineziterapeutas

Kvalifikacinis laipsnis,
suteikiamas
nuo 2013 (NL), 2014 (I)
Pedagogikos bakalauras,
mokytojas
Sporto bakalauras
Vadybos ir verslo
bakalauras
Visuomenės sveikatos
bakalauras
Pedagogikos bakalauras,
socialinis pedagogas
Rekreacijos ir laisvalaikio
bakalauras
Reabilitacijos bakalauras,
neįgaliųjų reabilitologas
Kineziterapijos bakalauras,
kineziterapeutas

17 lentelė. II pakopos studijų programos
Naujas
valstybinis
kodas
621C61001
621C7001

Senas
valstybinis
kodas
62408S101

Studijų programa
Treniravimo sistemos

Kvalifikacinis laipsnis,
suteikiamas
iki 2012 (NL), 2013 (I)
Sporto magistras

62408S102

Sporto psichologija

Sporto magistras

621N90001

62603S102

621C10001
621A60002

62601B101
62410B101

621B31002

62411B201

Turizmo ir sporto
vadyba
Sporto fiziologija
Sveikata ir fizinis
aktyvumas
Kineziterapija

621B33001

62411B202

Taikomoji fizinė veikla

Vadybos ir verslo
administravimo magistras
Biologijos magistras
Visuomenės sveikatos
magistras
Reabilitacijos magistras,
kineziterapeutas
Reabilitacijos magistras

621X10001
621X20005

62408S104
62607S105

Kūno kultūra
Edukologija

Sporto magistras
Edukologijos magistras

Kvalifikacinis laipsnis,
suteikiamas
nuo 2013 (NL), 2014 (I)
Sporto magistras
Sporto psichologijos
magistras
Vadybos ir verslo magistras
Biologijos magistras
Visuomenės sveikatos
magistras
Kineziterapijos magistras,
kineziterapeutas
Taikomosios fizinės veiklos
magistras
Pedagogikos magistras
Edukologijos magistras

Pagal 2010 metais vykusių vertinimo procedūrų išvadas 2010 m. rugpjūčio 26 d. Studijų kokybės
vertinimo centro direktoriaus įsakymu Nr. 1-01-90 iki 2014 m. gruodţio 31 d. akredituota antrosios
pakopos Edukologijos (valstybinis kodas – 62607S105, 621X20005) studijų programa. Per 2010 metus
tarptautiniai ekspertai vertino ir pirmosios pakopos Socialinės pedagogikos, pirmosios ir antrosios pakopos
Taikomosios fizinės veiklos bei pirmosios ir antrosios pakopos Kineziterapijos studijų programas.
2010 metais buvo parengtos ir Studijų kokybės vertinimo centrui pateiktos įvertinti naujos
pirmosios pakopos studijų programos „Šokis― ir „Ergoterapija―. Studijų kokybės vertinimo centras pateikė
pastabų studijų programų taisymui, todėl jos nebuvo uţregistruotos.

32

Studentų ţinių vertinimas
Pirmoji pakopa
Sporto biomedicinos fakultetas. Analizuojant pirmosios pakopos ţiemos ir pavasario sesijų rezultatus
galime teigti, kad bendras vidutinis visų studijų programų ir kursų studentų ţinių vertinimas šių sesijų metu
buvo panašus – atitinkamai 7,73 ir 7,68 balo. Ţiemos (8,125 balo) ir pavasario (7,96 balo) sesijas vidurkiu
geriausiai išlaikė Kineziterapijos studijų programos studentai. Ţemiausias visų kursų (7,25 balo) vidutinis
ţiemos sesijos studijų rezultatas yra Taikomosios fizinės veiklos studijų programos studentų grupėje ir
atitinkamai pavasario sesijos metu (7,45 balo) — Sveikata ir fizinis aktyvumas studijų programos studentų
grupėje.
Analizuojant studijuojančiųjų įvairiose studijų formose, programose ir kursuose paţangumą
tradiciškai geriausi sesijų rezultatai fiksuojami III ir IV kursuose – geriausiai ţiemos sesiją išlaikė IV kurso
Sveikata ir fizinis aktyvumas bei Taikomoji fizinė veikla studijų programų studentai (8,7 balo), pavasario –
IV kurso Taikomoji fizinė veikla studijų programos studentai (9,0 balo).
Neakivaizdţiai studijuojančiųjų studentų (studijų programos Sveikata ir fizinis aktyvumas bei
Sveikatos ugdymas) visų kursų vidutinis paţangumas yra 7,34 balo, o aukščiausias egzaminų sesijos
rezultatas, kaip ir studijuojančiųjų dieninėse studijose, yra pasiektas IV ir V kursuose – atitinkamai po 8,0
balo.
2009–2010 m. m. ţiemos ir pavasario sesijų rezultatų vertinimo vidurkiai buvo labai panašūs.
Priklausomai nuo studijų programos ir kurso, pavasario sesijos vertinimo rezultatai buvo geresni uţ ţiemos
sesijos rezultatus. Aukščiausiais balais 2009–2010 m. m. ţiemos sesijos metu buvo vertinti Sportinės
rekreacijos ir turizmo studijų programos studentai (vidurkis 9,1 balo). Pavasario semestro aukščiausias
sesijos paţymių vertinimo rezultatas buvo studijų programos Socialinė pedagogika studentų – vidurkis 9,4
balo.
Ištęstinės–neakivaizdinės studijų formos 2009–2010 m. m. aukščiausias sesijos vertinimo balų
vidurkis yra studijų programos Socialinė pedagogika V kurso studentų (vidurkis 8,7 balo). Studijų
programų Kūno kultūra ir Treniravimo sistemos studentų sesijų vidurkiai yra labai panašūs, ypač pirmojo
ir antrojo kurso. Palyginus visų studijų programų ir visų kursų sesijos vertinimų vidurkius matyti, kad
ţemiausi sesijų vidurkiai būna I ir III kursuose.
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18 lentelė. 2009−2010 m. m. ţiemos ir pavasario sesijos vertinimų suvestinė pagal studijų programas (I
pakopa)

Studijų programa
Kūno kultūra ir šokis
Kūno kultūra
Socialinė pedagogika
Treniravimo sistemos
Kineziterapija
Sveikata ir fizinis aktyvumas
Taikomoji fizinė veikla
Vadyba (turizmo ir sporto)
Turizmo ir sporto vadyba

I kursas
7,4
6,9
7,5
8,35
7,2
6,6
7,95
8,15

Studijų programa
Kūno kultūra ir šokis
Kūno kultūra
Socialinė pedagogika
Treniravimo sistemos
Kineziterapija
Sveikata ir fizinis aktyvumas
Taikomoji fizinė veikla
Vadyba (turizmo ir sporto)
Turizmo ir sporto vadyba

I kursas
6,1
7,9
6,5
8,18
6,6
6,2
7,25
7,3

Studijų programa
Kūno kultūra
Socialinė pedagogika
Treniravimo sistemos
Sveikata ir fizinis aktyvumas
Sveikatos ugdymas
Sportinė rekreacija ir turizmas
Vadyba (turizmo ir sporto)
Turizmo ir sporto vadyba

I kursas
4,7
7,6
5,9
6,56
6,5
6,7
-

ŢIEMOS SESIJA
Nuolatinės-dieninės formos studijos
II kursas
III kursas
IV kursas
7,9
7,1
6,8
7,3
8,2
8,7
8,6
6,6
6,9
7,9
7,55
8,5
8,1
7,0
8,4
8,7
6,1
7,6
8,7
7,95
7,05
7,25
8,9
9,1
PAVASARIO SESIJA
Nuolatinės-dieninės formos studijos
IV kursas
II kursas
III kursas
8,6
7,9
7,2
7,3
8
8,9
9,4
7,6
6,4
8,4
7,7
8,2
7,75
7,0
8,3
7,9
7,1
8,2
9,0
7,25
6,35
7,45
8,8
8,2
Ištęstinės-neakivaizdinės formos studijos
(2009–2010 m. m.)
IV
V
VI
II kursas
III kursas
kursas kursas kursas
5,9
5,5
5,1
6,3
7,0
8,4
5,3
8,7
7,3
5,9
8,2
7,5
6,68
7,46
8,00
8,01
5,45
6,9
7,3
5,7
7,0
7,3
-

Antroji pakopa
Sporto biomedicinos fakultetas. Analizuojant antrosios pakopos ţiemos ir pavasario sesijų rezultatus
galime teigti, kad bendras vidutinis visų studijų programų ir kursų studentų ţinių vertinimas buvo
aukštesnis ţiemos sesijos (8,88 balo) nei pavasario sesijos (8,56 balo) metu, o bendras vidutinis abiejų
sesijų, kursų ir visų studijų programų studentų paţangumas buvo lygus 8,72 balo. Svarbu tai, kad
studijuojančiųjų studijų rezultatai nuolat gerėjo ilgėjant studijų trukmei: I sesija – 8,495 balo, II sesija –
8,559 balo ir III sesija – 9,259 balo.
Neakivaizdţiai studijuojančiųjų studentų visų kursų ir studijų programų bendras vidutinis
paţangumas (9,103 balo) yra aukštesnis nei studijuojančių dieninėje studijų formoje (8,72 balo).
Sporto edukologijos fakultetas. Antrosios pakopos dieninių ir nuolatinių studijų studentų vertinimų
vidurkiai yra aukštesni nei pirmosios pakopos studentų. 2009–2010 m. m. visų studijų programų ţiemos ir
pavasario sesijų vidurkiai yra ne maţesni nei 8 balai. Antro kurso ţiemos sesijos vidurkiai yra geresni uţ
pirmojo kurso studentų rezultatus. Galbūt dėl to, kad studentai jau yra įgyję studijų dalykų pagrindus ir
jiems yra lengviau suprasti naujus studijų dalykus.
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Antrosios pakopos ištęstinių–neakivaizdinių studijų studentų vertinimo vidurkiai yra daug ţemesni
nei nuolatinių–dieninių studijų studentų, nors studijų dalykams kokybiškai išdėstyti skiriama ne maţiau
dėmesio nei dieninių studijų formos studentams.
19 lentelė. 2009−2010 m. m. ţiemos ir pavasario sesijos vertinimų suvestinė pagal studijų programas (II
pakopa)

Studijų programa
Edukologija
Sporto psichologija
Treniravimo sistemos
Kūno kultūra
Kineziterapija
Sporto fiziologija
Sveikata ir fizinis aktyvumas
Taikomoji fizinė veikla
Turizmo ir sporto vadyba

Studijų programa
Edukologija
Sporto psichologija
Treniravimo sistemos
Kūno kultūra
Kineziterapija
Sporto fiziologija
Sveikata ir fizinis aktyvumas
Taikomoji fizinė veikla
Turizmo ir sporto vadyba

Studijų programa
Kineziterapija
Turizmo ir sporto vadyba
Edukologija
Kūno kultūra
Sveikata ir fizinis aktyvumas

ŢIEMOS SESIJA
Nuolatinės-dieninės formos
studijos
I kursas
II kursas
9,3
9,4
8,00
8,9
8,1
9,89
8,77
9,84
9,306
9,119
7,711
9,690
8,914
9,229
8,050
9,000
8,37
8,67
PAVASARIO SESIJA
Nuolatinės-dieninės formos
studijos
I kursas
II kursas
9,6
8,5
9,3
9,5
9,529
9,000
7,257
8,450

-

8,16
Ištęstinės-neakivaizdinės
formos studijos
(2008–2009 m. m.)
I kursas
II kursas
8,49
8,82
6,2
7,89
7,5
7,1
8,6
10,00

Geriausi studentai
Sporto biomedicinos fakultetas. 2010 metais pirmosios pakopos studentės Bulytė Rasa, Šreiberytė
Vaida, Lopucha Loreta, Talmontaitė Dovilė (Kineziterapijos studijų programa) ir Selickaitė Dovilė
(Taikomosios fizinės veiklos studijų programa) studijas baigė su pagyrimu.
2010 metais antrosios pakopos studentė Aleknavičiūtė Vaida (Kineziterapijos studijų programa)
studijas baigė su pagyrimu.
2010 metais A. ir R. Gaškų vardinė stipendija skirta M. Pieczulis ir J. T. Ogurkis (Kineziterapijos
studijų programa) studentėms.
Sporto edukologijos fakultetas. 2010 m. du fakulteto studentai baigė studijas su pagyrimu. Tai
pirmosios pakopos neakivaizdinės formos studijų programos „Socialinė pedagogika― studentė Daina
Miliauskienė ir antrosios pakopos dieninės formos „Treniravimo sistemos― studijų programos studentas
Marius Zienius.
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1.4. Studijų baigimas
2010 metais sėkmingai apgynė baigiamuosius darbus ar išlaikė baigiamuosius egzaminus 524
studentai (pirmoji ir antroji pakopa). Jiems buvo išduoti Lietuvos kūno kultūros akademijos diplomai. 2006
metais į dienines ir 2005 metais į neakivaizdines pirmosios pakopos studijas buvo priimti 568 studentai, o
2010 metais studijas baigė 425 studentai. 2008 metais į nuolatines antrosios pakopos studijas buvo priimta
150 studentų, o 2010 metais jas baigė – 99 studentai. Ne visiems studijuojantiems pavyksta sėkmingai
baigti studijas. Daţniausia išbraukimo prieţastis – finansinių įsipareigojimų nevykdymas, nepaţangumas,
kita galima prieţastis (pvz., akademinės atostogos).
20 lentelė. Absolventų skaičiaus kaita 2004–2010 m.
Studijos
I pakopa
II pakopa
Iš viso

2006 m.
504
111
615

2007 m.
508
90
598

Absolventų skaičius
2008 m.
453
121
574

2009 m.
438
105
543

2010 m.
425
99
524

Diplomai su pagyrimu 2010 m. birţelio mėnesį buvo išduoti 8 pirmosios pakopos studijų
programų studentams ir 2 antrosios pakopos studijų programos studentams.
Sporto edukologijos fakultetas. 2010 m. Sporto edukologijos fakultete buvo išleista knyga „2010 – ųjų
metų absolventai― apie visus tais metais fakultetą baigusius studentus, jų sportinius, mokslinius pasiekimus
per visus studijų metus.
21 lentelė. 2010 m. išduotų diplomų skaičius pagal fakultetus
Fakultetas

Išduotų
diplomų
skaičius

Sporto biomedicinos
Sporto edukologijos
Iš viso

141
383
524

Sporto biomedicinos
Sporto edukologijos
Iš viso

152
391
543

Sporto biomedicinos
Sporto edukologijos
Turizmo ir sporto vadybos
Iš viso

146
294
134
574

I pakopos

I pakopos
su
pagyrimu

II
pakopos

II pakopos
su
pagyrimu

5
3
8

42
55
97

1
1
2

4
3
7

44
61
105

3
2
5

1
2
3
6

53
43
25
121

1
1

2010 m.
93
324
417
2009 m.
108
330
438
2008 m.
93
251
109
453

Pirmosios ir antrosios pakopos studentų nubyrėjimas
Sporto edukologijos fakultetas. Apibendrinant studentų nubyrėjimą iš Akademijos per 2010 m.,
analizuojamas studentų skaičius, vyravęs 2009 m. spalio 1 d. ir 2010 m. spalio 1 d. laikotarpiu. Per šį
laikotarpį dalis studentų baigė studijas, dalis buvo išbraukti (daugiausiai dėl finansinių įsipareigojimų
Akademijai nevykdymo ir nepaţangumo), tačiau per šį laikotarpį taip pat buvo priimta naujų studentų.
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22 lentelė. Išbraukta iš studentų sąrašų 2008–2010 m.
2008 m.
I pakopa II pakopa

2009 m.
2010 m.
I pakopa
II pakopa
I pakopa
II pakopa
Nuolatinė-dieninė studijų forma
1424
175
1590
199
72
24
115
20
6
2
10
-

Iš viso buvo studentų:
Iš viso išvyko studentų:
dėl studijų formos ar
aukštosios m-klos pakeitimo
dėl nepaţangumo
kita

1526
136
12

196
23
-

96
28

10
13

Iš viso buvo studentų:
Iš viso išvyko studentų:

658
63

100
11

-

1

10

1

8

-

8
55

3
7

4
50

110
7

56
15

2
8

dėl studijų formos ar
aukštosios m-klos pakeitimo
dėl nepaţangumo
kita

26
120
83
40
10
22
Ištęstinė-neakivaizdinė studijų forma
677
96
688
64
19
79

8
12
99
10

Studijų kokybės gerinimas
Siekiant aukštesnės studijų kokybės, daug dėmesio skiriama studijų kokybės stebėsenai, studentų
nuomonės tyrimams, vertinant studijų proceso kokybę, gerinant studijų programas. Studijų skyrius atliko
studentų nuomonės apie studijų kokybę tyrimus. Buvo apklausti pirmosios ir antrosios pakopos studijų
studentai, apklausų rezultatai pristatyti katedrų vedėjams.

Studijų proceso administravimas
Siekiant didesnio studijų prieinamumo, studijų administravimo efektyvumo, kiekvienais metais
tobulinama internetu pasiekiama akademinė informacijos sistema. 2010 metais ji buvo papildyta naujomis
funkcijomis: galimybe ruošti su studentais susijusius įsakymus, uţsakyti ir spausdinti paţymas apie studentų
būseną, apie išmokėtas stipendijas, sudaryta galimybė kiekvienam studentui, prisijungusiam prie sistemos,
matyti savo individualų studijų planą, studijų dalykų įvertinimus.
1.5. Tęstinės studijos
Pagrindinis Tęstinių studijų centro tikslas ― naujausiais mokslo ir praktikos laimėjimais pagrįstos
trenerių, kūno kultūros ir sporto specialistų, kineziterapeutų bei kitų specialybių atstovų tęstinės studijos,
kuriose įgyvendinami įvairūs sportui ir visuomenės sveikatai keliami uţdaviniai.
2010 metais Tęstinių studijų centras daugiausia vykdė seminarus Lietuvos kineziterapeutams. Buvo
parengta nauja seminaro programa „Moderniosios neuroreabilitacijos technologijos―. Šis seminaras buvo
populiarus ir naudingas šalies sveikatos įstaigų kineziterapeutams.

34 pav. Kvalifikacijos tobulinimo kursų (iki 6 savaičių) klausytojų skaičius 2006–2010 m.
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Taip pat buvo vykdomi seminarai kūno kultūros mokytojams „Laikyseną koreguojančių ir nugaros
raumenis stiprinančių pratimų taikymas per kūno kultūros pamokas―. Šis seminaras buvo vykdomas du
kartus Prienų „Ţiburio― gimnazijoje. Seminaro klausytojai – pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojai.
2010 metais buvo vykdomas Kūno kultūros ir sporto departamento projektas. Pagal šio projekto
programą buvo suorganizuoti 5 seminarai „Mokymas plaukti ir saugus elgesys prie vandens ir vandenyje―
šalies pedagogams. Taip pat pradėtas naujo seminaro ciklas „Kūno kultūros pamoka ir metodai pradinėse
klasėse―. Nemaţai seminarų vyko išvykose: Panevėţio rajone, Alytuje, Prienuose.

35 pav. Seminarų klausytojų skaičius 2006–2010 m.

Lengvosios atletikos treneriams buvo surengtas seminaras pagal tarptautinę Lengvosios atletikos
federacijos parengtą programą.
Taip pat buvo tęsiami kvalifikacijos tobulinimo kursai treneriams, sporto instruktoriams, kurie
neturi specialaus kūno kultūros ir sporto išsilavinimo, tačiau nori įgyti kūno kultūros ir sporto veiklos
leidimą.

36 pav. Tęstinių studijų centro surinktos lėšos 2006–2010 m.

Didţiausią dalį lėšų Tęstinių studijų centras surenka iš kvalifikacijos tobulinimo kursų, seminarų
klausytojų.
1.6. Tarptautinės programos ir tarptautinis akademinis mobilumas

Tarptautinės programos ir tarptautinis akademinis mobilumas

Tarptautiškumo plėtojimas ir įsiliejimas į Europos aukštojo mokslo erdvę yra tarp pagrindinių
veiksnių, uţtikrinančių studijų ir mokslo kokybę, inovacijų diegimą, rengiamų specialistų konkurencingumą
Europos darbo rinkoje ir akademinės bendruomenės kūrybiškumą. 2010 metais Tarptautinių ryšių skyrius
aktyviai plėtojo tarptautinius ryšius su uţsienio aukštosiomis mokyklomis, įmonėmis ir tarptautinėmis
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organizacijomis per studentų ir akademinio bei kito personalo mainus, tarptautinius projektus ir dalinių
studijų organizavimą uţsienio studentams.

Dalyvavimas Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programoje

Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programa yra didţiausia Europos Komisijos aukštąjį mokslą
remianti programa, kurioje Akademija, kaip ir daugelis kitų aukštųjų mokyklų, pradėjo dalyvauti nuo 1999
metų. 2010 metais Akademija dalyvavo šiose Erasmus programos veiklos srityse: studentų mobilumas
dalinėms studijoms ir praktikai, akademinio personalo dėstymo vizitai, personalo darbuotojų mobilumas
mokymams į uţsienio aukštąsias mokyklas ir įmones bei intensyvių programų projektai.

Dvišalio bendradarbiavimo sutartys

Erasmus studentų ir akademinio personalo mobilumo veikla vykdoma pagal dvišalio
bendradarbiavimo sutartis su Europos šalių aukštosiomis mokyklomis. 2010–2011 m. m. sudarytos
48 dvišalio bendradarbiavimo sutartys dėl Erasmus studentų ir personalo darbuotojų mainų su
universitetais ir aukštosiomis mokyklomis iš 22 Europos šalių. 2010–2011 m. m. naujais Akademijos
partneriais tapo šios aukštosios mokyklos:
 Leirijos politechnikos institutas, Portugalija – Sportinės rekreacijos ir turizmo srityje;
 HAAGA-HELIA taikomųjų mokslų universitetas, Suomija – Taikomosios fizinės veikos srityje;
 Kasino universitetas, Italija – Sporto vadybos srityje.
Erasmus universitetų—partnerių sąrašas 2010–2011 m. m. pateikiamas priede Nr. 1.

37 pav. Erasmus universitetų–partnerių kaita 1999–2011 m. m.

Studentų mainai
Nuo 1999–2000 m. m., kai Akademija pradėjo dalyvauti Erasmus programoje, išvykstančių
dalinėms studijoms LKKA studentų skaičius nuolat auga. Dalinėms studijoms 2009–2010 m. m. išvyko
43 studentai (40 pirmos pakopos studentai, 3 magistrantai), kurių bendra studijų trukmė sudarė 176 mėn.
2009–2010 m. m. buvo pirmieji mokslo metai, kai studentai vyko ne tik dalinėms studijoms, bet ir
praktikai. Aštuoni studentai, kurių bendra praktikos trukmė sudarė 24 mėn., atliko praktiką šešiose
Europos šalių įmonėse ir organizacijose. Tokiu būdu, palyginus su ankstesniais mokslo metais, bendras
išvykstančiųjų studentų skaičius išaugo daugiau nei 30 proc. (ţiūr. 38 pav.). Pagal Erasmus programą
atvykusių uţsienio studentų skaičius išliko beveik nepakitęs: 2009–2010 m. m. dalinėms studijoms į
Akademiją atvyko 17 studentų (16 pirmos pakopos studentų ir 1 doktorantas), tuo tarpu 2008–2009 m. m.
LKKA studijavo 19 studentų.
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38 pav. Atvykstančių ir išvykstančių studentų skaičiaus kaita 1999–2010 m. m.
Iš Akademijos paraiškoje Erasmus studentų mobilumo finansavimui 2009–2010 m. m. numatytų
52 studentų buvo išsiųstas 51 studentas (veiklos įgyvendinimo koeficientas – 98 proc.). Akademijos
studentai dalinėms studijoms uţsienyje rinkosi 21 aukštojo mokslo instituciją iš 15 Europos šalių. Pagal
geografinį studentų pasiskirstymą daugiausia studentų rinkosi pietų Europos šalių universitetus (18),
Skandinavijos šalių universitetus (10) ir centrinės Europos šalių universitetus (7), o maţiausiai patrauklūs
studentams atrodo Vokietijos ir kitų Baltijos šalių universitetai.
Studentai ir akademinio personalo darbuotojai skatinami dalyvauti Erasmus programoje per
kasmetinius informacinius renginius, kuriuose studentai supaţindinami su dalyvavimo Erasmus programoje
sąlygomis ir galimybėmis, savo įspūdţiais ir patarimais dalijasi jau dalyvavę programoje studentai. Taip pat
organizuojamos nuotraukų parodos, kuriose įamţintos įsimintiniausios studentų ir dėstytojų dalyvavimo
Erasmus programoje akimirkos. 2009–2010 m. m. Erasmus programoje aktyviausiai dalyvavo Turizmo ir
sporto vadybos (13) ir Kineziterapijos (12) pirmosios pakopos studijų programų studentai (ţiūr. 39 pav.),
tuo tarpu maţiausiai aktyvūs studentai – iš taikomosios fizinės veiklos, socialinės pedagogikos bei
sveikatos ir fizinio aktyvumo studijų programų. Pagrindinės prieţastys, trukdančios studentams dalyvauti
Erasmus programoje, išlieka tos pačios – nepakankamos uţsienio kalbų ţinios ir motyvacijos stoka.

39 pav. Išvykstančių pirmos pakopos studentų pasiskirstymas pagal studijų programas 2005–2010 m. m.

(Paaiškinimai: TSV – Turizmo ir sporto vadyba; KIN – Kineziterapija; TRS – Treniravimo sistemos; KKU – Kūno kultūra (ir šokis); SFA – Sveikata ir fizinis
aktyvumas; SRT – Sportinė rekreacija ir turizmas; TFV – Taikomoji fizinė veikla; SOP – Socialinė pedagogika)
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Dalinėms studijoms 2009–2010 m. m. atvyko 16 uţsienio studentų, o praktikai – 1 studentas.
Daugiausiai studentų Akademiją dalinėms studijoms renkasi iš tokių šalių kaip Ispanija, Portugalija, Čekija,
Lenkija ir Turkija (ţiūr. 40 pav.).

40 pav. Atvykstančių studentų geografinis pasiskirstymas 2001—2010 m. m.

Tarptautinių ryšių skyriui bendradarbiaujant su Studentų atstovybe Akademijoje yra įsteigtas
Erasmus studentų–mentorių tinklas, kuris globoja atvykusius studentus, padeda jiems apsigyventi, teikia
įvairią informaciją ir praktinę pagalbą bei rūpinasi atvykusių studentų socialine integracija. Be to,
Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai atvykusiems Erasmus studentams organizuoja įvairius
informacinius, paţintinius ir kultūrinius renginius, iš kurių pagrindiniai yra:
Tarptautinė įvadinė–orientacinė savaitė. Kiekvieno semestro pradţioje uţsienio studentams
organizuojamas renginių ciklas, kurių metu studentai supaţindinami su Lietuvos kultūros paveldu, Kauno
istorija, Lietuvos kūno kultūros akademijos veikla ir praktiniais gyvenimo aspektais. Taip pat uţsienio
studentai susitinka su pasirinktų studijų dalykų dėstytojais ir suderina būsimų studijų Akademijoje
tvarkaraštį.
Nacionalinių patiekalų diena (angl. National Dish Party). Renginys skirtas paţinti skirtingas
studentų atstovaujamas kultūras ir papročius. Tiek uţsienio studentai, tiek Akademijos studentai renginiui
paruošia po vieną savo šalies nacionalinį patiekalą ir trumpą pristatymą (dainą, šokį, ţaidimą ir pan.)
lietuvių kalba. Tai yra puiki galimybė pademonstruoti savo lietuvių kalbos įgūdţius, įgytus pradedančiųjų
lietuvių kalbos kursų metu.

Dalyvavimas Erasmus projektuose
Erasmus intensyvios programos – tai trumpalaikės studijų programos, į kurias suvaţiuoja

bendradarbiaujančių universitetų studentai ir dėstytojai. Akademija partnerio statusu sėkmingai dalyvavo
trijuose Erasmus intensyvių programų (IP) projektuose (ţiūr. 41 pav.), iš jų dvi IP skirtos pirmos pakopos
studentams ir viena IP – antros pakopos studentams. Iš viso 2009–2010 m. m. IP projektuose dalyvavo 20
studentų ir 5 dėstytojai (ţiūr. 23 lentelę).
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41 pav. Dalyvavimas Erasmus projektuose (bendrose studijų programose/moduliuose, intensyviose
programose, teminiuose tinkluose) 2000–2010 m. m.
23 lentelė. Dalyvavimas intensyvių studijų programų projektuose
Projekto pavadinimas
Sportas Europos Sąjungoje ir šalyse–
narėse
Kūno kultūra sveikoje Europos
visuomenėje
EduSport – sporto specialistas kaip
mokytojas ir vadybininkas
Iš viso

Data
2010 02 15-26

Koordinatorius

2010 05 01-13

Juvaskiulės universitetas
(Suomija)
Malmės universitetas (Švedija)

2010 06 05-16

Bolonijos universitetas (Italija)

Dėstytojų
skaičius
2

Studentų
skaičius
8

2

7

1

6

5
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Akademija laimėjo paraišką 2010–2011 m. m. koordinuoti Erasmus IP projektą „Europos
identiteto raiška per savanorystę sporte― (European Identity through Volunteering in Sport), kurio partneriai
yra Juvaskiulės universitetas (Suomija), Leuveno katalikiškasis universitetas (Belgija) ir Kasino universitetas
(Italija). Projekto tikslas – skatinti mobilumą ir dalintis ţiniomis, informacija bei tyrimais sporto paslaugų
srityje stiprinant Europos identitetą ir aktyvų pilietiškumą savanoriaujant sporte.
Taip pat Akademija kartu su dar aštuoniais partneriais nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. pradėjo vykdyti
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. m.). Projekto, kurį koordinuoja Groningeno Hanze universitetas
(Nyderlandai), tikslas – pasitelkiant Groningeno Hanze universiteto bei kitų šalių aukštųjų mokyklų gerąją
patirtį sukurti trijų metų trukmės jungtinę bakalauro lygmens studijų programą. Projekto partneriai:
Olandijos taikomųjų mokslų universitetas Harleme (Nyderlandai), Santareno politechnikos instituto Rio
Majoro aukštoji sporto mokykla (Portugalija), Pietų Danijos universitetas (Danija), Romos universitetas
„Foro Italico― (Italija), Vusterio universitetas (Jungtinė Karalystė) ir Europos sporto mokslo, švietimo ir
uţimtumo tinklas.

Mokymosi visą gyvenimą/Erasmus programos finansavimas
Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto 2009–2010 m. m. gauta 163 300 Lt: 111 800,00 Lt
skirta studentų mobilumui studijoms, 41 000 Lt – dėstytojų vizitams, 2 300 Lt – personalo staţuotėms,
8 200 Lt – uţsieniečių studijoms ir kitai mobilumo organizavimo veiklai.
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42 pav. Iš LR Valstybės biudţeto gautas finansavimas, Lt

Iš Europos Komisijos 2009–2010 m. m. buvo gauta 295 891 Lt (85 696 EUR): 178 769 Lt skirta
studentų mobilumui studijoms, 37 718 Lt – studentų mobilumui praktikoms, 43 730 Lt – dėstytojų
mobilumui, 5 117 Lt – personalo mokymams ir 30 557 Lt – mobilumo organizavimo veiklai.

43 pav. Iš Europos Komisijos gautas finansavimas, Lt

Dalyvavimas Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą/Leonardo da Vinci programoje
Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektai skirti švietimo ir mokymo sistemų tobulinimui,
didţiausią dėmesį skiriant naujovių perkėlimui profesinio mokymo srityje. Akademijos darbuotojai 2010 m.
dalyvavo dviejuose Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektuose: „Europos akreditacija – Fitness―
bei „Poilsio gamtoje instruktorių rengimas ir mobilumas Europos lygmeniu – sąsaja tarp
kompetencijų ir mokymosi pasiekimų― (ţiūr. 24 lentelę).
24 lentelė. Dalyvavimas MVG/Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektuose
Projekto pavadinimas
Europos akreditacija – Fitness

Projekto pavadinimas angl.
European Accreditation – Fitness
(EA – Fitness)

Projekto trukmė
2008–2010

Poilsio gamtoje instruktorių
rengimas ir mobilumas Europos
lygmeniu – sąsaja tarp
kompetencijų ir mokymosi
pasiekimų

Professionalising training and
mobility for Outdoor animators
in Europe bridging the gap
between sector Competences and
Learning Outcomes (CLO2)

2008–2010
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Koordinatorius
Central YMCA
Qualification CYQ,
Jungtinė Karalystė
Skills Active, Jungtinė
Karalystė

Dalyvavimas Bendrojoje Šiaurės šalių Nordplus programoje
Nuo 2008 m. Akademija sėkmingai dalyvauja Bendrojoje Nordplus programoje, kuri remia Šiaurės ir
Baltijos šalių įstaigų bendradarbiavimą švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje. 2010 metais Akademija
partnerio statusu koordinavo Nordplus programos Horizontal paprogramės projektą „Šiaurės ir Baltijos
šalių sporto trenerių rengimo tinklas― (Nordic and Baltic Network for Sports Coach Training). Pirmų
projekto metų laikotarpiu buvo sėkmingai sukurti du studijų moduliai studentams ir jauniesiems
treneriams: „Vaikų treniravimo pagrindai― (Fundamentals for Coaching Children) bei „Biomechanika ir
sportas― (Biomechanics and Sports). Šie moduliai buvo patvirtinti LKKA senate ir pasiūlyti studentams kaip
pasirenkamieji dalykai. Vykdant projektą antrus metus, studentai turi galimybę dalyvauti keturiose
partnerinių šalių institucijose (Estija, Latvija, Lietuva ir Švedija) ir išklausyti bei susipaţinti su geriausiais
šios srities specialistais – dėstytojais.
Partnerio statusu Akademija dalyvavo keturiuose Nordplus programos aukštojo mokslo
paprogramės projektuose (ţiūr. 25 lentelę).
25 lentelė. Dalyvavimas Nordplus programos projektuose
Projekto pavadinimas
Šiaurės ir Baltijos šalių
sporto trenerių rengimo
tinklas
Taikomoji elgesio analizė,
ankstyvoji intervencija ir
autizmas
Jungtinis kineziterapijos
mokymas: Bakalauro
diplominio darbo modulis
Kineziterapijos kokybė
pagyvenusiems ţmonėms
Šiaurės ir Baltijos šalyse
Nordplus sporto tinklas

Projekto pavadinimas angl.
Nordic and Baltic Network for Sports
Coach Training (NBN Coach Training)

Projekto trukmė
2009-2012

Koordinatorius
Lietuvos kūno kultūros
akademija

Applied Behavior Analysis, Autism and
Developmental Disabilities (NoBa-ABA)

2009-2010

Stokholmo universitetas,
Švedija

Joint Physiotherapy Education in
Bachelor Thesis Module (NorNePte)

2009-2012

Quality in Physiotherapy for Elderly in
the Northern and Baltic Countries
(SGUme)
Nordplus-Idrott Network (NIN)

2009-2012

Lahčio taikomųjų
mokslų universitetas,
Suomija
Umea universitetas,
Švedija

2010-2012

Pietų Danijos
universitetas

Narystė tarptautinėse organizacijose
LKKA, kaip institucija, yra septynių 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 uţimtumo 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 uţimtumo observatorija (European Observatoire of Sport and Employment –
EOSE) – narė nuo 2010 m.

Tarptautinės studijos
Bendradarbiaujant su Vusterio universitetu (Jungtinė Karalystė) 2010 metais duris atvėrė nauja
jungtinė Europos krepšinio treniravimo magistro programa European Masters in Basketball Coaching, o
pirmuosius studijų modulius dėstė Akademijos dėstytojai.
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Leidyba
2010 metais buvo išleistas atnaujintas leidinys A Guide for Foreign Students (42 psl.) skirtas
atvykstantiems uţsienio studentams. Informaciniame leidinyje pateikiama informacija apie Lietuvą, Kauną,
Akademiją, studijų ir gyvenimo sąlygas.

Kita veikla
Skyriaus darbuotojai priţiūri ir atnaujina LKKA Tarptautinių ryšių skyriaus interneto tinklalapį,
kuriame talpinama informacija apie dalines studijas uţsienio studentams, tarptautinius mokslinius
renginius, uţsienio universitetus – partnerius, tarptautines organizacijas, kurių narė yra LKKA, kita
uţsienio studentams ir dėstytojams naudinga informacija.
2010 metais sukurtas Lietuvos kūno kultūros akademijos tinklalapis WISHES internetiniame
portale skirtame studentams, ieškantiems studijų galimybių uţsienio aukštosiose mokyklose. Tinklalapyje
pateikiama informacija apie Akademijos siūlomas studijas uţsieniečiams anglų kalba.
Akademijos bendruomenei nuolat skleidţiama informacija apie galimybes ir sąlygas dalyvauti
tarptautinėse programose, projektuose, įvairiuose renginiuose (kongresuose, konferencijose,
simpoziumuose, seminaruose ir pan.).
Akademijos pedagoginiam ir administraciniam personalui suteikiama pagalba tvarkant
komandiruočių ir staţuočių uţsienyje dokumentus, rezervuojant kelionės bilietus ir viešbučius, teikiama
informacija tarptautinio bendradarbiavimo klausimais.
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2. MOKSLO KRYPTIS
Akademijoje patvirtintos penkios strateginių mokslo krypčių programos, kuriose dalyvauja mokslo
darbuotojai ir dėstytojai:
Sportininkų rengimo valdymas – vadovas prof. habil. dr. A. Skarbalius. Šioje strateginėje mokslo
programoje tyrimus atlieka 7 mokslininkų grupės.
Kūno kultūra, fizinis aktyvumas ir sveikata – vadovas prof. habil. dr. K. Kardelis. Šioje mokslo
programoje tyrimus atlieka 7 mokslininkų grupės.
Neįgaliųjų reabilitacija (fizinė, psichologinė ir socialinė) ir taikomoji fizinė veikla – vadovė doc. dr.
R. Adomaitienė. Programoje tyrimus atlieka 5 mokslininkų grupės.
Sporto fiziologija ir judesių valdymas – vadovas prof. habil. dr. A. Skurvydas. Mokslinius tyrimus atlieka
13 mokslininkų grupių.
Vietoje strateginės mokslo krypties programos „Laisvalaikio sektoriaus modeliavimas ir vadyba globalioje
ekonomikoje― 2010 m. birţelio mėnesį LKKA senato posėdyje buvo patvirtintas naujas strateginės
programos pavadinimas „Turizmo, sporto ir aktyvaus poilsio sektorių dinamika― (vadovė doc. dr.
D. Rėklaitienė). Šioje mokslo programoje tyrimus atlieka 3 mokslininkų grupės.
Atsiţvelgiant į naujas mokslinių tyrimų perspektyvas, galimybes, kai kurių mokslinių vadovų kaitą,
2010 metais mokslinės programos buvo tikslinamos ir papildomos.
Akademijos mokslo lėšų (skirtų pagal biudţeto sąmatą) kaita tokia: 2006 m. – 920,6 tūkst. Lt, 2007
m. – 850,9 tūkst. Lt, 2008 m. – 1059,0 tūkst. Lt (967,8 tūkst. Lt – darbo uţmokesčiui), 2009 m. – 931,8
tūkst. Lt, 2010 m. – 1039,0 tūkst. Lt (874,2 tūkst. Lt – darbo uţmokesčiui). Mokslinei aparatūrai ir įrangai
įsigyti iš valstybės investicijų programos 2006 m. buvo skirta 343 tūkst. Lt, 2008–2010 m. lėšų neskirta.
2.1. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas
Mokslininkai, atlikdami tyrimus, bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais, teikia
skirtingiems fondams projektus, siekdami gauti finansavimą. Per 2010 m. Akademijos mokslininkai
uţdirbo per 95500 litų (26 lentelė).
Deja, lėšų iš tarptautinių mokslo programų nebuvo gauta.
26 lentelė. Akademijos mokslininkų 2010 m. uţdirbtos lėšos
Lėšas skyrusios institucijos
pavadinimas
Lietuvos mokslo taryba
Kauno m. savivaldybės sporto
mokykla „Viltis―
LR Ūkio ministerija ir Mokslo,
inovacijų ir technologijų
agentūra

Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų
pavadinimas
Reabilitacija po kryţminių kelio raiščių rekonstrukcijos:
izokinetinis, funkcinis ir propriorecepcinis būdai
Paauglių nutukimo ir valgymo sutrikimų prevencinės programos
efektyvumo bei saugumo vertinimas
Įvairaus meistriškumo sportininkų rengimo optimizavimo tyrimas
„Inovaciniai čekiai― Moksliniai tyrimai ir įrangos naudojimo
rekomendacijų sukūrimas (pratimai ir ţaidimai 3—7 m. amţiaus
vaikams)
Iš viso:

Gautas
finansavimas,
Lt
36400
34100
15000
10000

95500

2011–iems metams mokslininkų grupės finansavimui gauti Lietuvos mokslo tarybai pateikta 16
projektų (9 – biomedicinos moksl., 7 – socialiniai moksl.).
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27 lentelė. LMT Mokslininkų grupių pateikti projektai finansavimui gauti 2011 metais
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Vadovas

Biomedicinos mokslai
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sergančiųjų išsėtine skleroze reabilitacijos efektyvumas: regos nervo ir
motorinės funkcijos pakitimai
Sveikų ir sergančių cukriniu diabetu ţmonių adaptacija fiziniams krūviams
augimo ir brendimo metu
Nugaros smegenų paţeidimą patyrusių asmenų hemodinamikos ypatumai
Skirtingų judesių mokymo programų įtaka judesių atlikimui ir įgūdţių
įtvirtinimui po insulto
Griaučių raumenų savybėms įtakos turinčių genetinių veiksnių analizė
Kalcineurino įtaka griaučių raumenų savybėms

G. Gorinienė
A. Stasiulis
R. Adomaitienė
M. Brazaitis
T. Venckūnas
V. Streckis

Jungiamojo audinio paţeida po daţnai kartojamo intensyvaus
ekscentriniokoncentrinio fizinio krūvio
Kinematinių parametrų sąsajų kaitos fizinio aktyvumo metu vertinimo
metodikos sukūrimas
Su sveikata susijusio fizinio aktyvumo ir pajėgumo vertinimas standartizuotais
tyrimo metodais
Socialiniai mokslai

S. Kamandulis
E. Trinkūnas
A. Kalvėnas

1
2

Rekreacijos specialistų poreikio per uţimtumo politiką studija
Lietuvos turizmo sektoriaus darbo rinkos vystymo galimybės

R. Mikalauskas
V. B. Fominienė

3

Universitetinės integraliu mokslu suinteresuotos bendruomenės: kūno kultūros
srities studija
Lietuvos moksleivių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas: kitimas ir
diagnostinio vertinimo sistema
Sportinių ţaidimų komandų treniravimo sisteminis valdymas
Pedagogų kūrybingumo profesinėje veikloje studija
Mokyklos aplinkos suvokimo ir mokinių laisvalaikio sąsajos su jų prosocialaus
elgesio raiška

G. Rastauskienė

4
5
6
7

A. Emeljanovas
A. Skarbalius
A. Dumčienė
S. Šukys

2.2. Publikacijos
Akademijos darbuotojų parengtų publikacijų skaičius nuolat didėja. Tyrimų medţiaga
publikuojama Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose.
28 lentelė. Akademijos publikacijos 2006–2010 m.
2006 m.
2007 m.
2008 m.
Straipsniai mokslo leidiniuose
12
9
16
1
13
3

ISI Web of Science
ISI Master Journal List
LMT patvirtintose duomenų bazėse
Nuo 2010 m. – tarptautinėse duomenų bazėse*
Kitose duomenų bazėse
Kituose recenzuojamuose periodiniuose
leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių
rinkiniuose
Mokslo, meno, kultūros leidiniuose

2009 m.

2010 m.

11
8

31
7

74
11

82
2

100
1

100
0

101
-

17
12

21
5

39
5

44
7

64
-

Iš viso
ISI Proceedings
LMT patvirtintose duomenų bazėse
Recenzuojamoje uţsienio tarptautinės
Recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės
Recenzuojamoje Lietuvos
Nerecenzuojamoje uţsienio tarptautinės
Nerecenzuojamoje Lietuvos

127
1
0
29
7
2
3
8

132
1
1
8
58
1
2
30

164
2
2
41
68
4
2
5

170
3
0
35
3
3
0
15

203
0
16
63
0
0
0

Iš viso

50

101

124

59

79
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2010 metais buvo išleistos dvi mokslinės monografijos.
- Apie mokslą, tiesą ir paţangą (autorius prof. habil. dr. A. Skurvydas);
- Didelio meistriškumo rankininkų rengimo optimizavimas (autorius prof. habil. dr.
A. Skarbalius)
Taip pat išleistas vienas vadovėlis – Taikomoji sporto psichologija (autorius prof. dr.
R. Malinauskas).
29 lentelėje pateikiami mokslinės ir metodinės veiklos rodikliai per pastaruosius penkerius metus.
29 lentelė. Mokslinės ir metodinės veiklos rodikliai 2006–2010 m.
Rodiklis
2006 m.
2007 m.
2008 m.
Išleista monografijų
3
3
4
Publikuota mokslo straipsnių, *
iš jų:
172
200*
288*
a) tarptautiniuose ţurnaluose
11
21(9)**
21 (7) **
b) uţsienio leidiniuose
15
17
40
c) Lietuvos leidiniuose
98
97
17
Išleista vadovėlių (studijų knygų)
6
5(22) ***
(20) ***
Išleista mokymo bei metodikos priemonių
3
5
5
Surengta konferencijų, iš jų:
1
1
2
tarptautinių
1
1
Apginta disertacijų
7
7
2
* - įskaitant ir straipsnius konferencijų medţiagoje
** - Lietuvos moksliniai leidiniai, įtraukti į Mokslinės informacijos instituto sąrašą
*** - studijų, mokomosios knygos

2009 m.
1

2010 m.
2

229*
22(11) **
16
128
(10) ***
9
2
0
6

218*
38(15) **
22
158
1 (10) ***
4
2
0
6

2.3. Konferencijos
Akademijos mokslo darbuotojai ir dėstytojai aktyviai dalyvauja šalies uţsienio ir tarptautinėse
mokslinėse konferencijose.

44 pav. Akademijos mokslo darbuotojų ir dėstytojų konferencijose skaityti pranešimai 2006–2010 m.

2.4. Moksliniai renginiai
2010 metais LKKA buvo suorganizuoti šie renginiai:
- kovo—balandţio mėn. – Studentų mokslinės draugijos konferencija „Visų mokslų raktas yra
klaustukas―;
- spalio mėn. – respublikinis simpoziumas „Sveikatos samprata vakarų ir rytų kultūrose― ;
- gruodţio mėn. – konferencija „Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai―.
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3. PERSONALO VALDYMO KRYPTIS
3.1. Personalo sudėties ir kvalifikacijos kaita
Vadovaujantis Lietuvos kūno kultūros akademijos statutu (2010 m. lapkričio 18 d. LR Seimo
nutarimas Nr. XI-1148), Akademijos personalą sudaro dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai,
administracija ir kiti LKKA veiklą uţtikrinantys darbuotojai.
Akademijos pedagogų ir mokslo personalas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų
įstatymu (2009 m. balandţio 30 d. Nr. XI-242), į pareigas yra priimamas viešo konkurso būdu 5 metų
kadencijai. Ši sistema skatina pedagogus ir mokslininkus nuolat kelti kvalifikaciją.
2010 m. Akademijoje dirbo: profesorių – 14 etatų; docentų – 53,85 etato; lektorių – 40,6 etato;
asistentų – 9,76 etato. Tarp visų pedagogų profesorių buvo 11,8 proc.; docentų – 45,6 proc.; lektorių –
34,3 proc.; asistentų – 8,3 proc.
Akademijos administracijos ir aptarnaujantis personalas kėlė savo kvalifikaciją dalyvaudami
seminaruose, kursuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.
3.2. Pedagoginis personalas
Sporto edukologijos fakultete sumaţėjo etatinių dėstytojų skaičius. Šis pokytis įvyko dėl pakitusios
politikos priimant pedagoginį personalą į darbą. Visi dėstytojai antraeilinkai iš etatinių buvo pervesti į
valandinius dėstytojus.
30 lentelė. Pedagoginio personalo pareigybių skirstinys Sporto edukologijos fakultete (etatai)
Pareigybė

2006–2007 m. m.

2007–2008 m. m.

2008–2009 m. m.

2009–2010 m.m.

2010–2011 m.m.

2

5,75

9,9

8,8

8,1

Docentas

18,02

23,75

24,6

33,5

31,9

Lektorius

20,69

20,25

26,15

33,45

24,9

Asistentas

8,18

14,9

13,65

8,8

4,7

Iš viso

48,89

64,65

74,3

84,55

69,6

Profesorius

Dėl aukščiau minėtų prieţasčių sumaţėjo ir Sporto biomedicinos fakulteto etatinių dėstytojų
skaičius.
31 lentelė. Pedagoginio personalo pareigybių skirstinys Sporto biomedicinos fakultete (etatai)
2006–2007 m. m.

2007–2008 m. m.

2008–2009 m. m.

2009–2010 m. m.

Profesorius

7,54

6,51

7,2

6,4

2010–2011 m.
m.
5,9

Docentas

22,96

26,3

24,35

25,8

21,95

Lektorius

11,68

13,65

25,75

23,4

15,7

Asistentas

9,33
51,51

9,2
55,66

9,35
66,65

6,36

5,06

61,96

48,61

Pareigybė

Iš viso
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32 lentelė. Pedagoginio personalo etatų skaičiaus kaita
Katedros

Etatų skaičius
2006–
2007 m. m. 2007−2008 m. m. 2008−2009 m. m. 2009−2010 m. m. 2010–2011 m. m.
Rekreacijos ir sporto vadybos fakultetas

Jungtinė sporto šakų ir
rekreacijos katedra *
Rekreacinio sporto katedra
*
Kalbų katedra*
Kinantropologijos
ir
sporto raidos katedra*
Rekreacijos, turizmo ir
sporto vadybos katedra

8,92
17,91
7,74
18,23

-

-

-

5,55

-

-

14,1

-

-

8,3

-

-

18,7

-

-

Sporto edukologijos fakultetas
Vandens sporto šakų
katedra**
Sportinių ţaidimų katedra*
Lengvosios atletikos
katedra*
Gimnastikos ir šokių
katedra*
Dvikovos sporto šakų
katedra*
Sporto
technologijų
katedra*
Sporto pedagogikos ir
psichologijos katedra*
Kūno kultūros katedra*
Rekreacijos, turizmo ir
sporto vadybos katedra
Kūno kultūros ir
gimnastikos katedra**
Individualių sporto šakų
katedra **
Sportinių ţaidimų katedra
**
Socialinių ir humanitarinių
mokslų katedra **

6,26
17,1
9,52
8,98
10,71
5,38
13,07
10,17
-

4,9

-

-

14,2

-

-

8,65

-

-

5,25

-

-

6,05

-

-

5,05

-

-

13,3

-

-

8,75

-

-

-

19,2

19,15

16,8

-

13,35

12,3

11

-

2,05

17,9

15,8

-

17

16,2

11,1

-

21,9

19

14,9

Sporto biomedicinos fakultetas
10,45
-

Kineziterapijos katedra*
17,08
Sporto
biomechanikos,
11,7
informatikos ir inţinerijos
11
katedra*
Taikomosios fiziologijos ir
14,35
15,05
sporto medicinos katedra*
Sveikatos
ir
fizinio
9,51
11,2
9,9
7,7
aktyvumo katedra
Taikomosios
fizinės
8,38
8,85
7,9
9,5
9,5
veiklos katedra
Taikomosios fiziologijos ir
26,45
25,26
21,41
kineziterapijos katedra**
Informatikos ir kalbų
21,1
17,3
10
katedra**
Iš viso
185,5
166,96
160,15
146,51
118,21
* Katedros buvo sujungtos 2008 m. birţelio 27 d. LKKA senato nutarimu
** Katedros buvo įsteigtos 2008 m. birţelio 27 d. LKKA senato nutarimu sujungiant iki tol egzistavusias katedras

Ţemiau esančioje lentelėje pateikiamas dėstytojų valandininkų skirstinys pagal fakultetus.
50

Sporto edukologijos fakultete dėstytojų valandininkų pasiskirstymas pagal pareigas yra toks: asistentai
– 8,53 etato; lektoriai – 3,12 etato; docentai – 5,33 etato; profesoriai – 1,98 etato.
Sporto biomedicinos fakultete dėstytojų valandininkų pasiskirstymas pagal pareigas yra toks:
asistentai – 7,64 etato; lektoriai – 4,11 etato; docentai – 3,06 etato; profesoriai – 2,58 etato.
33 lentelė. 2010−2011 m. m. dėstytojų valandininkų skirstinys pagal fakultetus
Valandų
skaičius

Etato dalies
atitikmuo

Asistentas
Lektorius
Docentas
Profesorius
Asistentas
Lektorius
Docentas
Profesorius
Asistentas
Lektorius
Docentas
Profesorius
Asistentas
Lektorius
Docentas
Profesorius
Asistentas
Lektorius
Docentas
Profesorius

1311
31
261
27
1550
0
956
149
846
351
470
58
311
253
774
195
1962
1556
736
561

1,87
0,04
0,44
0,05
2,21
0,00
1,59
0,30
1,21
0,50
0,78
0,12
0,44
0,36
1,29
0,39
2,80
2,22
1,23
1,12

Asistentas
Lektorius
Docentas
Profesorius
Asistentas
Lektorius
Docentas
Profesorius
Asistentas
Lektorius
Docentas
Profesorius
Asistentas
Lektorius
Docentas
Profesorius

655
640
470
704
303
543
326
0
1591
590
884
386
2797
1107
163
202

0,94
0,91
0,78
1,41
0,43
0,78
0,54
0,00
2,27
0,84
1,47
0,77
4,00
1,58
0,27
0,40

Pareigos
Sporto edukologijos fakultetas
Kūno kultūros ir gimnastikos katedra

Individualių sporto šakų katedra

Sportinių ţaidimų katedra

Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra

Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedra
Sporto biomedicinos fakultetas
Sveikatos ir fizinio aktyvumo katedra

Taikomosios fizinės veiklos katedra

Taikomosios fiziologijos ir kineziterapijos
katedra

Informatikos ir kalbų katedra

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką visi LKKA asistento pareigose esantys dėstytojai turi tą patį
koeficientą – 13,2.
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45 pav. 2010 m. lektorių tarnybinių atlyginimų koeficientų skirstinys pagal fakultetus, proc.

Lyginant lektorių tarnybinio atlyginimo pokytį, galima teigti, kad abiejuose fakultetuose dauguma
dėstytojų, dirbančių lektoriaus pareigose, turi maksimalų tarnybinio atlyginimo koeficientą. Koeficientas
14,5 yra likęs iš ankstesnės galiojusios pedagoginio personalo darbo uţmokesčio sistemos. Kadangi
dėstytojai, tuintys šį koeficientą, nepageidavo būti peratestuoti, šis koeficientas galioja iki naujos darbo
sutarties sudarymo.

46 pav. 2010 m. lektorių (turinčių mokslo laipsnį) tarnybinių atlyginimų koeficientų skirstinys pagal
fakultetus, proc.

Lyginant lektorių (turinčių mokslo laipsnį) tarnybinio atlyginimo pokytį, galima teigti, kad abiejuose
fakultetuose dauguma dėstytojų, dirbančių lektoriaus pareigose, turi minimalų arba vidutinį tarnybinio
atlyginimo koeficientą.
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47 pav. 2010 m. docentų tarnybinių atlyginimų koeficientų skirstinys pagal fakultetus, proc.

Lyginant docentų tarnybinio atlyginimo pokytį, galima teigti, kad dauguma dėstytojų, dirbančių
docento pareigose, turi vidutinį arba maksimalų tarnybinio atlyginimo koeficientą.

48 pav. 2010 m. profesorių tarnybinių atlyginimų koeficientų skirstinys pagal fakultetus, proc.

Lyginant profesorių tarnybinio atlyginimo pokytį, galima teigti, kad fakultetuose dauguma
dėstytojų, dirbančių profesoriaus pareigose, turi vidutinį arba maksimalų tarnybinio atlyginimo koeficientą.
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49 pav. 2010 m. vidutinio etatinio mėnesinio atlyginimo, tenkančio vienam dėstytojo etatui, skirstinys pagal
dėstytojų grupes

Iš aukščiau pateikto grafiko aišku, kad tiek asistento, tiek lektoriaus vidutinis etatinis mėnesinis
atlyginimas yra ganėtinai panašūs. Esminis skirtumas yra mokslinis laipsnis – dėstytojai, turintys mokslinį
laipsnį, gauna ţymiai didesnius atlyginimus.

50 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal amţių, proc.

Vertinant pedagoginio personalo skirstinį pagal lytį, galima teigti, kad daugiau moterų yra 35–45 m.
amţiaus grupėse, kai tuo tarpu vyrai vyrauja 45–55 m. amţiaus grupėse.
Aukščiau pateiktas pedagoginio personalo skirstinys pagal amţių nėra išskirtinis Lietuvos mastu.
Kaip ir kituose universitetuose, jaunesni dėstytojai yra asistentų ir lektorių pareigose, kai tuo tarpu vyresni
dėstytojai dirba docentų ir profesorių pareigose.
3.3. Mokslo personalas
Analizuojant mokslo darbuotojų pasiskirstymą pagal darbo sutarties tipą, galima teigti, kad
dauguma mokslo darbuotojų Akademijoje dirba pagal vidines antraeiles darbo sutartis.
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51 pav. 2010 m. mokslo personalo skirstinys pagal darbo sutarties tipą (etatais)

Ţemiau esančioje lentelėje yra pateikiamas mokslo laboratorijų etatų skaičius pagal pareigybes. 19
proc. visų mokslo laboratorijose dirbančių asmenų uţima jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, 9,5
proc. – mokslo darbuotojų pareigas, 38,1 proc. – vyresniųjų mokslo darbuotojų pareigas ir 33,3 proc. –
vyriausių mokslo darbuotojų pareigas.
34 lentelė. Mokslo laboratorijų etatų skaičius 2006–2010 m.
Padalinys
Sportininkų rengimo valdymo laboratorija
Ţmogaus motorikos laboratorija
Kūno kultūros ir sporto socialinių problemų tyrimų laboratorija
Kineziologijos laboratorija
Eksperimentinės plėtros centras
Krepšinio laboratorija
Ištvermės laboratorija
Taikomosios fizinės veiklos mokslo ir studijų laboratorija
Sporto ir judesių mokslo centras*
Iš viso

2006 m.
2,5
5
3,75
2,75
2,5
-

2007 m.
2,25
3,75
3,25
3,25
1,25
0,25
-

16,5

13,75

Etatų skaičius
2008 m.
2009 m.
3
3
5,7
4,95
3,25
3,25
3,55
3,8
1,25
1,25
0
0,6
0.6
0,75
17,35

17,6

52 pav. 2010 m. mokslo darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų skirstinys

55

2010 m.
0,5
3,25
0,75
6
10,5

Aukščiau esančiame paveiksle pateikiamas 2010 m. mokslo darbuotojų tarnybinio atlyginimo
koeficientų skirstinys. 100 proc. visų jaunesniųjų mokslo darbuotojų turi minimalų tarnybinio atlyginimo
koeficientą. Tuo tarpu 100 proc. visų mokslo darbuotojų turi vidutinį tarnybinio atlyginimo koeficientą.
Maţiau kaip 50 proc. vyresniųjų mokslo darbuotojų turi maksimalų tarnybinio atlyginimo koeficientą, kai
tuo tarpu 100 proc. vyriausių mokslo darbuotojų turi maksimalų tarnybinio atlyginimo koeficientą.

53 pav. 2010 m. vidutinio etatinio mėnesinio atlyginimo, tenkančio vienam mokslo darbuotojo etatui,
skirstinys pagal mokslo darbuotojų grupes

Aukščiau pateiktas paveikslas atspindi Akademijos mokslinio personalo vidutinį darbo uţmokestį,
tenkantį vienam etatui pagal mokslo darbuotojų pareigas. Kaip matome, jaunesniojo mokslo darbuotojo ir
mokslo darbuotojo mėnesinis vidutinis atlyginimas, tenkantis 1 etatui, yra ganėtinai panašūs. Ţvelgiant į
paveikslą, galima daryti išvadą, kad etatinis mėnesinis atlyginimas atitinka pareigybės vietą Akademijos
organizacinėje struktūroje.

54 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal amţių, proc.

Analizuojant mokslo darbuotojų skirstinį pagal amţių, galima teigti, kad didţiąją dalį jaunesn.
mokslo darbuotojų ir mokslo darbuotojų sudaro 25–45 m. asmenys, kai tuo tarpu dauguma vyresn.
mokslo darbuotojų ir vyr. mokslo darbuotojų patenka į 45–65 m. amţiaus kategoriją.
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3.4. Administracija ir aptarnaujantis personalas
2010 m. esminių pokyčių Akademijos administraciniame ir aptarnaujančiame personale neįvyko.

55 pav. Priimtų ir atleistų darbuotojų skirstinys pagal personalo grupes

mirtis.

Pagrindinės darbuotojų atleidimo prieţastys yra išėjimas iš darbo darbuotojo prašymu, darbuotojo

35 lentelė. Etatų pokyčiai Akademijos padaliniuose
Padalinys
Kanceliarija
Finansų apskaitos ir ekonomikos skyrius
Vidaus audito tarnyba
Mokslo skyrius
Biblioteka
Studijų skyrius
Strateginės plėtros grupė
Tarptautinių ryšių skyrius
Leidybos centras
Sporto centras
Karjeros centras*
Personalo valdymo skyrius
Informacinių technologijų skyrius
Tęstinių studijų centras
Sporto biomedicinos fakultetas
Sporto edukologijos fakultetas
Rekreacijos ir sporto vadybos fakultetas
Ūkio skyrius
Ryšių su visuomene skyrius*
Mokslo ir leidybos centras*
Sporto muziejus
Archyvas
Iš viso:

2006 m.
4
7,25
1
3
10
6,25
1,25
4
7,5
7
0,5
4,5
7,75
3
12
15,25
5,5
99
193,25

2007 m.
8
8,25
1
3
10
5,75
1,25
4
7,5
6,75
0,5
4,5
7,75
3
13
16,25
6,5
95
195,5

Etatų skaičius
2008 m.
2009 m.
8
6,75
8,25
8,25
1
1
3
3
10
10
5,75
5,75
1,25
4
4
7,5
8
5,75
5,75
0,5
4,5
4,5
7,75
6,5
3
3
13
12,5
15,25
17,25
6,5
95
99,25
0,5
1
200
205,25

2010 m.
6,5
8,75
1
10
4,5
3,5
6
4,5
6,25
3
12,5
15,75
97,25
1,5
10,5
0,5
1
193,5

Mokslo laboratorijose dirbantis aptarnaujantis personalas sudaro 11,25 etato.
2010 m. balandţio 22 d. LKKA senato protokolu Nr. 8 buvo sujungti Mokslo skyrius ir Leidybos
centras į Mokslo ir leidybos skyrių.
2010 m. geguţės 27 d. LKKA senato protokolu Nr. 10 buvo įsteigtas Ryšių su visuomene skyrius.
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56 pav. 2010 m. vidutinio mėnesinio atlyginimo, tenkančio vienam darbuotojo etatui skirstinys pagal
darbuotojų grupes

Aukščiau esančiame paveiksle yra pateikiamas etatinio mėnesinio atlyginimo skirstinys pagal
darbuotojų grupes. Nors ir yra išlaikomas skirtumas tarp pagrindinių darbuotojų grupių, tačiau egzistuoja
minimalus skirtumas tarp tarnautojo ir specialisto darbo uţmokesčio, nors reikalavimai uţimti specialisto
pareigas yra daug aukštesni nei tarnautojo. Todėl ateityje būtina atsiţvelgti ir didinti skirtumą tarp
tarnautojo ir specialisto darbo uţmokesčio.
3.5. Pedagoginio ir mokslo personalo mainai
Išvykstančiųjų dėstytojų skaičius jau ketvirtus metus iš eilės išlieka nepakitęs – 31 dėstytojas. (ţiūr.
57 pav.). 2009–2010 m. m. Akademijos dėstytojai vyko skaityti paskaitų į 21 skirtingą Europos šalių
aukštojo mokslo instituciją. Daţniausiai dėstytojai buvo kviečiami vykti skaityti paskaitas į centrinės ir rytų
Europos (11) bei pietų Europos (9) universitetus. 2009–2010 m. m. reikšmingai išaugo atvykstančiųjų
dėstytojų skaičius (37,5 proc.): jei 2008–2009 m. m. skaityti paskaitas buvo atvykę 16 uţsienio dėstytojų, tai
2009–2010 m. m. atvyko 22 uţsienio dėstytojai.

57 pav. Atvykstančių ir išvykstančių dėstytojų skaičiaus kaita 1999–2010 m. m.
2009–2010 m. m. septyni Akademijos personalo darbuotojai kėlė savo kvalifikaciją pagal Erasmus
personalo mokymams vizitų programą tokiose šalyse kaip Bulgarija, Lenkija ir Portugalija.
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4. INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS KRYPTIS
4.1. Patalpų remontas
Ataskaitiniu laikotarpiu suremontuota 2018 m2 Akademijai priklausančių pastatų patalpų.
Išsamesnė informacija pateikiama 36 lentelėje.
36 lentelė. Darbai, atlikti Akademijai priklausančių pastatų patalpose
Patalpos
REKREACINIS SPORTO MOK. PASTATAS (PERKŪNO AL. 3A)
Judriųjų ţaidimų salės remontas
Bokso salės stogo remontas
I-o aukšto dušo patalpų remontas
GARAŢAI (MINTIES RATAS 13)
Garaţų stogo remontas
BENDRABUTIS (PERKŪNO AL. 3)
Dekanato laiptinės patalpų remontas
2-os auditorijos remontas
209 kambario remontas
PALANGOS SPORTO IR POILSIO BAZĖ
Vidaus patalpų ir fasado remontas
AUDITORINIS—LABORATORINIS PASTATAS
Sveikatos ir fizinio aktyvumo k-ros 207; 209; 210 kab. remontas
Kompiuterinės auditorijos 204 remontas
Koridoriaus prie 206 auditorijos remontas
206 auditorijos remontas
304 auditorijos naujo kabineto įrengimas
Vivariumo sienų remontas
CENTRINIAI RŪMAI
Krepšinio salės grindų remontas, nubraiţant linijas ir lakuojant
Didţiosios gimnastikos salės sienų remontas
Iš viso

58 pav. Judriųjų ţaidimų salės remontas

m2
151
270
65
150
62
82
16
160
82
63
43
32
10
62
530
240
2018

59 pav. Rekreacinės sporto salės remontas

60 pav. Aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių atnaujinimo programos II etapas
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REMONTO DARBAI, ATLIKTI SAMDOS PAGRINDAIS
1). AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ BENDRABUČIŲ ATNAUJINIMO PROGRAMOS
(II ETAPAS)
Atlikti tokie darbai:
- IV aukšto kambarių remonto darbai (15 kambarių);
- II, III ir IV aukštų koridorių remonto darbai;
- IV aukšto poilsio kambario remontas;
- III ir IV aukštų virtuvių remontas;
- Laiptinės remonto darbai;
- III ir IV aukštų san. mazgų remonto darbai;
- 4 butų įrengimas II, III, IV IR V aukštuose pritaikant juos studentams su negalia.
Viso suremontuota: 3798,43 m2.
2). Rekreacinės sporto salės remontas:
- Grindų apšiltinimas ir betonavimas – 120 m2;
- Vamzdyno keitimas.
4.2. Eksploatavimas
37 lentelė. 2009–2010 m. išlaidos energetiniams resursams
Energetiniai resursai
Elektros energija
Šilumos energija
Vandens suvartota
Dujų suvartota

2009 m.
798832 kwh
1991 Mwh
20396 m3
2078 m3

2010 m.
766000 kwh
3375,0 Mwh
57423 m3
2168 m3

Skirtumas
-32832 kwh
+1384 Mwh
+37027 m3
+90 m3

38 lentelė. Automobilių eksploatacijos ir remonto išlaidos 2010 m. (iš spec. lėšų)
Išlaidų paskirtis
Kurui (įskaitant transporto nuomą)
Eksploatacijai ir remontui
Draudimui
Nuomai
Iš viso

Lt
45000
20000
3000
7600
72900

Transportas
39 lentelė. Akademijos automobiliai ir jų eksploatacija
Automobilio
markė
Toyota Avensis
Mazda 626
Audi 100 (VKE 550)
LDV Konvojus
Isuzu Turkuaz
Iš viso

Nuvaţiuota
km
36401
9692
1918
12607
23830
84448

Sunaudota
degalų, l
3348,19
1076,53
1926,80
1680,61
5312,88
13345,01

Pastabos

4.3. Vykdyti supaprastinti atviri pirkimai ir sudarytos pirkimo sutartys
40 lentelė. Atlikti maţos vertės pirkimai (prekės, paslaugos iki 100.000 Lt, darbai iki 500.000 Lt)
Pirkimo objekto rūšis
Prekės
Paslaugos
Darbai

Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt)
475.770,86
451.069,97
494.510,55
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41 lentelė. Darbų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu (darbai iki 16.728.816 Lt)
Rangovas
AB Pakruojo arka

UAB Rūdupis
UAB Vėtrūna

Pirkimo objekto rūšis
Projektavimo, projekto vykdymo prieţiūros ir statybos
rangos sutartis
Birštono sporto ir sveikatingumo centro pastato adresu
Birutės g. 19, Birštonas, rekonstrukcijos darbai ir
projektavimo, projekto vykdymo prieţiūros, projekto
viešinimo paslaugos
Statybos darbų rangos

Sudarytų sutarčių
vertė (Lt)
1.176.343,59 Lt
3.141.757,30 Lt
1.398.854,72 Lt
Iš viso: 5.716.955,61 Lt

42 lentelė. Prekių ir paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu (prekės, paslaugos iki 666.390 Lt)
Rangovas
UAB ATEA

Pirkimo objekto rūšis
„Microsoft― programinės įrangos licencijų paketo pirkimo –
pardavimo

Baltijos vadybos
plėtros asociacija

LKKA padalinių vadybinės kompetencijos tobulinimo,
siekiant sukurti optimalią organizacijos valdymo struktūrą
bei pasirengti naujos strategijos formavimo procesui,
paslaugos

Sudarytų sutarčių
vertė (Lt)
124.789,72 Lt

203.704,00 Lt
Iš viso: 328.493,72 Lt

4.4. Projektinė veikla
43 lentelė. Projektų rengimas ir įgyvendinimas 2010 m.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Projekto pavadinimas
Birštono sporto ir
sveikatingumo centro
pastato adresu Birutės g.
19., Birštonas,
renovavimas, pagerinant
jo energetines
charakteristikas
VP3-3.4-ŪM-03-V-02-039
Lietuvos kūno kultūros
akademijos centrinių
rūmų, siekiant padidinti
energijos vartojimo
efektyvumą,
rekonstrukcijos darbų
projektavimas, statinio
projekto vykdymo
prieţiūra ir
rekonstrukcijos darbai
Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V01-054
Studijų infrastruktūros
plėtojimas ir bazinės
įrangos atnaujinimas, juos
pritaikant sunkias fizines
negalias turinčių studentų
specialiesiems poreikiams
LKKA
Nr. VP3-2.2-ŠMM-02-V01-002

Trukmė
2010–2011

Projekto vertė

Kofinansavimas

Struktūriniai fondai
3 097 432 Lt

Atsakingas
asmuo

Komentaras

-

J. Armonavičius

Vykdomas

2010–2011

1 767 588 Lt

-

R. Kairaitis

Vykdomas

2009–2010

2 255 586 Lt

-

R. Adomaitienė

Vykdomas
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LKKA studijų sistemos
efektyvumo didinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-01004
„Aukštųjų mokyklų
studentų ugdymo karjerai
ir karjeros stebėsenos
modelių plėtotė ir
diegimas, su studentais
dirbančių profesinio
orientavimo specialistų
kvalifikacijos tobulinimas,
jiems skirtų priemonių
sukūrimas (I etapas)―
Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V01-001
Kokybiškai naujos
ţmogaus fiziologinių
parametrų stebėjimo ir
fizinio pajėgumo
testavimo sistemos
sukūrimas
VP2-1.3-ŪM-02-K-02-057
Lietuvos aukštųjų
mokyklų dėstytojų I-II
pakopų studentų
tarptautinių praktikų /
staţuočių uţsienyje (ES,
ELPA ir NATO šalyse)
reziduojančiose įmonėse ir
tarptautinėse
organizacijose modelio
sukūrimas
VP1–2.2–ŠMM–08–V–
02–003

2010–2012

900 000 Lt

2010–2013

10 800 000 Lt

2010–

2010–2012

PASEO
Sveikatos stiprinimo per
fizinį aktyvumą tarp
vyresnio amţiaus
gyventojų politikos
formavimas
IMPALA
Laisvalaikio fizinės veiklos
vietinės infrastruktūros
plėtra

2009–2010

„Aktyvaus poilsio
organizavimo instruktorių
rengimo ir mobilumo
profesionalizavimas
Europoje maţinant
atotrūkį tarp kompetencijų
ir mokymosi tikslų šiame
sektoriuje―

2009–2011

2009–2010

145 000 Lt

I. Valantinienė

Vykdomas

-

K. Justinavičienė

Vykdomas.
Projekto
vykdytojas
yra VU.
LKKA yra
netiesioginis
partneris.

2 500 000 Lt

-

A. Skurvydas

Vertinamas.
Partneriai su
CNC
Technologies

2 000 000 Lt

-

I. Čikotienė,
A. Emeljanovas

Vykdomas.
Projekto
vykdytojas
yra KTU.
LKKA ir kiti
universitetai
yra
partneriai.

A. Kalvėnas

Įvykdytas

R. Pacenka

Įvykdytas

V. Čingienė

Vykdomas

Europos Komisijos lėšos
33 828,7 Lt
12 191 Lt

69 767,28 Lt

18 299,84 Lt

Leonardo da Vinci programa
299 706 Eu
4695 Eu

„Professionalising training
and mobility for outdoor
animators in Europe
bridging the gap between
sector competences and
learning outcomes―,CLO2
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11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Europos akreditacija
fitness sektoriuje
„European Accreditation
Fitness, EAFitness―
Visi uţ sportą visiems:
ţmonių su negalia
sportavimo perspektyvos
Europoje

2008–2010

289 881 Eu

5945 Eu

V. Čingienė

Įvykdytas

2010–2011

150 000 Eu

2348 Eu

V. Čingienė

Vykdomas

All for sport for all:
perspectives of sport for
people with a disability in
Europe project
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas – vykdyti projektai
LKKA sportininkų
2010
25 000 Lt
R. Kairaitis
sportavimo ir reabilitacijos
sąlygų gerinimas
LKKA sportininkų
2010
25 000 Lt
R. Kairaitis
pasirengimas ir
dalyvavimas varţybose
Sporto mokymo bazės
2010
25 000 Lt
J. Armonavičius
pastato sporto salės
remontas
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas – teiktos paraiškos
Sporto mokslo plėtra
2011
178 000 Lt
T. Venckūnas
A. Skarbalius
J. Poderys
LKKA sportininkų
2011
155 000 Lt
R. Kairaitis
pasirengimas ir
dalyvavimas varţybose
Sporto inventoriaus ir
2011
199 835 Lt
R. Kairaitis
įrangos įsigijimas
Fizinio aktyvumo
2011
80 900 Lt
S. Pajaujienė
skatinimas per šiaurietiško
ėjimo plėtrą

61 pav. Birštono sporto ir sveikatingumo centro
pastatas

Įvykdytas
Įvykdytas
Įvykdytas

Pateikta
paraiška
Pateikta
paraiška
Pateikta
paraiška
Pateikta
paraiška

62 pav. Studijų infrastruktūros plėtojimas ir
bazinės įrangos atnaujinimas, juos pritaikant
sunkias fizines negalias turinčių studentų
specialiesiems poreikiams
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5. FINANSŲ VALDYMO KRYPTIS
Finansų apskaitos ir ekonomikos skyrius yra savarankiškas struktūrinis padalinys, kuris
organizuoja savo darbą vadovaudamasis LKKA Finansų apskaitos ir ekonomikos skyriaus nuostatais,
LKKA Finansų kontrolės taisyklėmis, LKKA buhalterinės apskaitos taisyklėmis, kitomis Akademijoje
patvirtintomis, apskaitos politikai priskiriamomis finansų ir buhalterinės apskaitos bei atskaitomybės
taisyklėmis ir nuostatomis, neprieštaraujančiomis LR Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymui,
Biudţetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkai, prisilaikant LR Vyriausybės, LR Finansų ministerijos
nutarimų, įsakymų, kitų su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusių teisės aktų, LKKA rektoriaus
įsakymų ir LKKA veiklos nuostatų.
5.1. Pajamos
2010 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintos trys veiklos programos:
„Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimo programa―, „Studentų rėmimo ir jų kreditavimo
programa― ir „Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa―. Valstybės biudţeto asignavimų Lietuvos
kūno kultūros akademijos programoms vykdyti gauta 8608,3 tūkst. Lt. Specialiajai studijų ir mokslo
plėtojimo programai vykdyti Akademija uţ teikiamas paslaugas gavo ir pervedė į Valstybės biudţetą 6439
tūkst. Lt. pajamų. Iš biudţeto buvo susigrąţinta 6373,1 tūkst. Lt, iš kurių 100,1 tūkst. litų – 2009 metų
viršplaninės pajamos.

63 pav. LKKA patvirtintų programų pajamų struktūra 2010 m.

64 pav. LKKA programų finansavimo apimčių dinamika 2005–2010 m.
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Kasinės išlaidos per 2010 metus sudarė 13985,4 tūkst. Lt. Pagal programas išlaidos pasiskirstė:
 Biudţetiniai asignavimai aukščiausios kategorijos specialistų rengimui – 7837,3 tūkst.
Lt;
 Biudţetiniai asignavimai studentų rėmimui ir jų kreditavimui –771 tūkst. Lt;
 Specialioji mokslo ir studijų plėtojimo programa – 5377,1 tūkst. Lt.
2010 metų Valstybės biudţeto asignavimų su 2010 metų spec. programa ir nepanaudotu 2009
metų likučiu sudedamosios dalys pateiktos 44 lentelėje.
Iš 18162,5 tūkst. litų 17921,3 tūkst. litų (98,7 proc.) buvo skirta paprastosioms išlaidoms ir 241,2
tūkst. litų (1,3 proc.) nepaprastosioms išlaidoms.
44 lentelė. Valstybės biudţeto subsidija su spec. programa (tūkst. Lt)
Išlaidos
Paprastosios išlaidos
Nepaprastosios išlaidos
Iš viso:

2005 m.
11.939,6
632,6
12.572,2

2006 m.
12.494,3
1791
14.285,3

2007 m.
13.021,8
355,1
13.376,9

2008 m.
16.507,2
420,0
16.927,2

2009 m.
18.109,8
239,1
18.348,9

2010 m.
17.921,3
241,2
18.162,5

Valstybės biudţeto subsidijų dinamika 2005–2010 m. pateikta 65 paveiksle.

65 pav. Valstybės biudţeto subsidijų su spec. programa dinamika 2005–2010 m., tūkst. Lt

Specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo programos pajamos
Specialiųjų lėšų gautų pajamų augimo tendencijos, prasidėjusios 2005 m. (3476 tūkst. Lt), buvo
stebimos ir 2010 m., lyginant 2009 m. (5350,3 tūkst. Lt) ir 2010 m. (6438,1 tūkst. Lt) pajamas, stebimas
pajamų išaugimas – 1087,8 tūkst. Lt.
Specialiųjų lėšų gautų pajamų struktūrą matome 45 lentelėje.
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45 lentelė. Specialiųjų lėšų gautų pajamų struktūra (tūkst. Lt)

Objekto pavadinimas
Mokesčiai uţ studijas
Manieţo paslaugos
Birštono bazės paslaugos
Palangos poilsio bazės
paslaugos
Baseino paslaugos
Bendrabučių veikla
Patalpų nuoma
Bendrasis priėmimas
Kita veikla (trumpalaikės
sporto bazių nuomos,
komunalinių paslaugų, tęst.
st., knygų pardavimas ir kt.
paslaugos)
Iš viso:

Procentinė
visų
pajamų
dalis 2010
m. (proc.)
86,3
1,7
0,4

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2.608
74
77

2.713,0
64,0
110,0

3.074,9
53,8
95,5

3.471,2
78,5
58,2

4.392,0
84.5
41.1

5553
109,4
22,9
16,4

25
206
264
61
130

20,3
162,7
239,0
32,5
152,0

24,2
142,7
283,2
33,4
89,8

24,9
193,4
347,8
31,1
109,8

12.0
148.0
354.7
24,1
117,0

118.8
341,9
29

0,3
1,8
5,3
0,5
0

184.7
4.502,1

176.9
5.350,3

246,7
6438,1

3,8
100

8
3.476

72,7
3.584,1

220
4.082,4

Didţioji pajamų dalis (86,3 proc.) – mokesčiai uţ studijas. Pajamų, gautų iš bendrabučio veiklos,
augimo tendencijos, stebėtos 2009 metais, sulėtėjo. 2010 m. buvo gauta 341,9 tūkst. Lt, t. y. 4 proc.,
maţiau nei 2009 metais. 2010 m. bendrabučio veiklos pajamos priartėjo prie pajamų lygio iš šios veiklos
2008 metais. Apţvelgiant manieţo nuomos pajamas stebimas jų augimas (24,9 tūkst. Lt) lyginant su
pajamomis, gautomis 2009 m. iš šios veiklos. Kaip matyti iš pateiktos lentelės duomenų, neatsiţvelgiant į
atskirų pajamų šaltinių neigiamus pokyčius, bendros Specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo programos
pajamos augo. Gauta 1087,8 tūkst. Lt daugiau pajamų nei 2009 metais. Šios finansavimo programos
pajamų kitimo tendencijos pateiktos 66 paveiksle.

66 pav. Specialiųjų lėšų pajamų dinamika 2005–2010 m., tūkst. Lt

Turtas
Akademija 2011 m. sausio 1 d. duomenimis disponavo 20,9 mln. Lt vertės ilgalaikiu materialiuoju
(20,5 mln. Lt) ir nematerialiuoju (0,4 mln. Lt) turtu. Turto nusidėvėjimas (amortizacija) minėtai datai yra
9,2 mln. Lt, ir tai sudaro 41,6% nuo turto pradinės (įsigijimo) vertės. Per 2010 metus buvo nurašyta
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susidėvėjusio ir naudojimui netinkamo ilgalaikio materialaus turto uţ 53,6 tūkst. litų. Per 2010 metus
įsigyta ilgalaikio turto uţ 594,5 tūkst. litų, iš jų 124,8 tūkst. Lt. – nematerialaus turto.

Tikslinės ir nebiudţetinės lėšos
Be LR Vyriausybės nutarimu patvirtintų finansavimo programų Akademija vykdė kitą veiklą ir
gavo lėšų jai finansuoti.
• Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM (parama neįgaliems) – 31,7 tūkst. Lt;
• Lietuvos Tautinis Olimpinis fondas projektas „Londonas 2012― – 7,5 tūkst. Lt;
• Lietuvos vaikų fondas (p. Gaškos stipendijos) – 9,6 tūkst. Lt;
• Kūno kultūros ir sporto departamentas (projektai) – 87,2 tūkst. Lt;
• Šiaurės šalių projektas „NORDPLUS― – 104,6 tūkst. Lt
• Lietuvos ir Vokietijos BĮ „Baltic Sign― parama – 1,5 tūkst. Lt
• ES projektai „Leonardo da Vinči― – 26,7 tūkst. Lt
• VMI pervestos į LKKA sąskaitą iki 2 proc. GPM sumos – 0,7 tūkst. Lt;
• Valstybinė lietuvių kalbos komisija (tęstinis projektas) – 13,6 tūkst. Lt;
• Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-IP-2010-LT-0442 –
69,2 tūkst. Lt;
• Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-MOB-2010-LT0461 – 244,5 tūkst. Lt
• Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-MOB-2009-LT-0278
– 59,1 tūkst. Lt
• Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-NAC-2009-LT-0343
– 60,5 tūkst. Lt
• Švietimo mainų paramos fondas (švietimo mainų programa) LLP-ERA-NAC-2010-LT-0504
– 64,4 tūkst. Lt
• Lietuvos mokslo taryba – 80 tūkst. Lt.
• EK „IMPALA― projektas – 20,5 tūkst. Lt
• Carol M. Gruodţio atminimo fondas (stipendijos) – 9,1 tūkst. Lt.
• EK projektas Visi uţ sportą visiems. EOSE – 5,6 tūkst. Lt.
• VŠĮ „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra― – 39,5 tūkst. Lt
• EK projektas „LLL sport― – 3,2 tūkst. Lt
• LR ŠMM (Sporto varţyboms) – 9 tūkst. Lt
• LR ŠMM (tikslinės stipendijos) – 19 tūkst. Lt
• Valstybinis studijų fondas (stipendijos) – 190,2 tūkst. Lt
• Valstybinis studijų fondas (Aukštųjų mokyklų bendrabučių renovacijos programos II etapui)
– 323 tūkst. Lt
• A. Makūnienės labdaros ir paramos fondas (stipendijos) – 1,2 tūkst. Lt
5.2. Išlaidos
Pagal patvirtintą–patikslintą LKKA 2010 metų pajamų ir išlaidų sąmatą paprastosioms išlaidoms ir
stipendijoms buvo numatyta 17921,4 tūkst. Lt. Per 2010 metus šioms išlaidoms buvo gauta 17921,4 tūkst.
Lt, iš jų stipendijoms – 841 tūkst. Lt.
2010 metų patikslintoje sąmatoje nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam turtui) numatyta 241,2
tūkst. Lt. Faktiškai panaudota 235,3 tūkst. Lt. Atotrūkis tarp numatytų ir panaudotų lėšų susidarė dėl
taupymo politikos, atsisakant nebūtinų išlaidų ekonominės krizės laikmečiu.
LKKA biudţeto programų vykdymo ataskaita pateikiama 46 lentelėje.
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46 lentelė. Biudţeto programų vykdymo ataskaita 2010 metais (tūkst. Lt)

Išlaidų straipsniai

Paprastųjų išlaidų iš
viso:
Darbo uţmokestis*
Socialinio draudimo
įmokos
Prekių ir paslaugų
naudojimas
Medikamentai
Ryšių paslaugos
Transporto išlaidos
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Ilgalaikio materialiojo
ir nematerialiojo turto
nuoma
Ilgalaikio turto
einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės
paslaugos
Kitos paslaugos
Darbdavių socialinė
parama pinigais

Nepaprastųjų
išlaidų iš viso:

Aukščiausiosios
kvalifikacijos specialistų
rengimo, studentų rėmimo ir
jų kreditavimo programos
Planas
Gauta Panaudota

Studentams
Doktorantams
Išlaidų iš viso:

Programų suvestinė iš viso
Planas
Gauta
Panaudota

8608,3

8608,3

8608,3

9313,1

9313

5141,8

17921,4

17921,3

13750,1

5680,2

5680,2

5680,2

2764

2764

2467,6

8444,2

8444,2

8147,8

1759,1

1759,1

1759,1

864

864

769,2

2623,1

2623,1

2528,3

398

398

398

5590,1
5
60
95
15
94
746
86

5590
5
60
95
15
94
746
86

1831,9
1,7
59,7
71,4
3,5
85,3
220,7
78,7

5988,1
5
60
95
15
94
746
86

5988
5
60
95
15
94
746
86

2229,9
1,7
59,7
71,4
3,5
85,3
220,7
78,7

125
35

125
35

52,7
6,4

125
35

125
35

52,7
6,4

1476
2853,1

1476
2853

763,3
488,4

1874
2853,1

1874
2853

1161,3
488,4

25

25

7,9

25

25

7,9

241,2

241,2

235,4

241,2

241,2

235,4

16,2

16,2

15,9

16,2

16,2

15,9

100

100

94,7

100

100

94,7

125

125

124,8

125

125

124,8

398

0

398

0

398

0

Gyvenamieji pastatai
Negyvenamieji
pastatai
Kitos mašinos ir
įrenginiai
Kitas ilgalaikis
materialus turtas
Kompiuterinė
programinė įranga
Kitas nematerialus
turtas

Stipendijos iš viso:

Specialioji studijų ir
mokslo plėtojimo
programa
Planas Gauta Panaudota

771

771

771

70

70

65,2

841

841

836,2

421
350
8608,3

421
350
8608,3

445
326
8608,3

70

70

65,2

9554,3

9554,2

5377,2

491
350
18162,6

491
350
18162,5

510,2
326
13985,5

2010 m. biudţeto programų vykdymo ataskaitoje paprastosios išlaidos sudarė 92,3 procentus
bendrųjų išlaidų. Išlaidos turtui įsigyti – 1,7 proc., studentų stipendijoms – 6 proc. Išlaidų pasiskirstymas
pagal finansavimo programas pateiktas 67 paveiksle.
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67 pav. 2010 m. LKKA išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas

Paprastųjų išlaidų struktūra pavaizduota grafiškai 68 pav.

68 pav. 2010 m. paprastųjų išlaidų struktūra pagal patvirtintas programas, tūkst. Lt

69 pav. 2010 m. išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūra, tūkst. Lt
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Paprastųjų išlaidų struktūroje darbo uţmokestis ir socialinio draudimo įmokos sudarė 77,6 proc.
2009 m. – 72.9 proc., 2008 m. – daugiau nei 74 proc., 2007 m. – 73 proc., 2006 m. – 69 proc. paprastųjų
išlaidų. Nepaprastųjų išlaidų struktūra pateikta 70 paveiksle.

70 pav. 2010 m. nepaprastųjų išlaidų struktūra, tūkst. Lt

Lietuvos kūno kultūros akademija 2010 metais vykdė Akademijos senato patvirtintus Ilgalaikio
turto įsigijimo investicinius projektus: Ilgalaikio turto įsigijimas – 225,0 tūkst. Lt; Aukštųjų mokyklų
studentų bendrabučių atnaujinimo programos įgyvendinimas (antras etapas) (nuosavas indėlis) – 16,2
tūkst. Lt. Iš viso nepaprastosioms išlaidoms pagal patvirtintą—patikslintą sąmatą 2010 metams skirta 241,2
tūkst. litų. Panaudojimas – ţiūr. 70 pav. 2010 m. nepaprastųjų išlaidų struktūra.

LKKA skolos
Akademijos skolos 2010 m. gruodţio 31 d. (biudţeto programose) pateiktos 47 lentelėje.
47 lentelė. LKKA skolos vykdant biudţeto programas 2010 m. gruodţio 31 d. (tūkst. Lt)
Tiekėjo pavadinimas
AB „Lietuvos telekomas―
UAB „Teledema―
UAB „Lukoil Baltija―
UAB „Lukoil Baltija―
AB „Kauno energija―
UAB „Birštono šiluma―
Lietuvos akademinių leidyklų asociacija
Lukošienės įmonė „Edran―
Kiti kreditoriai
Iš viso:

Uţ ką skola
Uţ ryšio paslaugas
Uţ ryšio paslaugas
Uţ kurą
Uţ prekes
Uţ šiluminę energiją
Uţ šiluminę energiją
Uţ paslaugas
Uţ paslaugas
Uţ paslaugas

Suma
0,5
0,2
3,8
0,1
66,4
3,3
0,3
0,7
0,2
75,5

LKKA skolų bendra dinamika 2005–2010 metais pateikta 48 lentelėje.
48 lentelė. LKKA skolų dinamika 2005–2010 m. (tūkst. Lt)
Metai
2005 m.
2006 m.
Akademijos skolos, įskaitant projektus
515,5
223,2
* t. sk. 873,8 tūkst. Lt dėl negauto projekto finansavimo

2007 m.
100

2008 m.
168.7

2009 m.
60,0

2010 m.
949,4*

Skolos Akademijai (uţdirbtos, bet negautos pajamos) 2010 m. gruodţio 31 d. pateiktos 49 lentelėje.
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49 lentelė. Skolos Akademijai 2010 m. gruodţio 31 d. (tūkst. Lt)
Skolininkai
LKKA studentai
Studentai, apgyvendinti bendrabutyje
UAB „Skonio versija―
VŠĮ Kauno moterų rankinio klubas „Ţalgiris―
UAB „Eurotopas―
UAB „Valatkai―
UAB „Discounter clothing―
UAB „Octopus business managament―
Kauno vandensvydţio federacija
UAB „Mūsų knyga―
UAB „De Libris―
UAB „Pretorionas―
Sporto klubas „HC Vytis―
VĮ ‚Kyumeikan mokykla―
IĮ „HAH―
Įvairūs kiti skolininkai
Iš viso:

Suma tūkst.Lt
410,9
5,8
9,5
2,9
3,6
2,3
4,5
2,1
0,8
0,8
0,6
0,6
0,5
1,5
0,3
5,4
452,1

Uţ ką skolingi
Uţ mokamas studijas
Bendrabučio mokestis
Patalpų nuoma
Uţ paslaugas
Baseino paslaugos
Birštono bazės paslaugos
Baseino paslaugos
Uţ paslaugas
Baseino paslaugos
Uţ paslaugas
Uţ leidinius
Uţ paslaugas
Uţ paslaugas
Uţ paslaugas
Uţ paslaugas
Uţ paslaugas

Skolos Akademijai bendra dinamika 2005–2010 metais pateikta 50 lentelėje.
50 lentelė. Bendra skolų Akademijai dinamika 2005–2010 m. (tūkst. Lt)
Metai
Skolos Akademijai

2005 m.
333,8

2006 m.
120,6

2007 m.
341,2

2008 m.
384,1

2009 m.
361,0

2010 m.
548,1

71 pav. Skolų kaita 2005−2010 m.

5.3. Programinis finansavimas

Stipendijos
2010 m. Akademija vykdė „Studentų rėmimo ir kreditavimo programą―. Šiai programai įgyvendinti
buvo gauta 771 tūkst. Lt., studentų skatinimui taip pat buvo skirtos lėšos iš „Specialiosios studijų ir mokslo
plėtojimo programos― lėšų – 70 tūkst. Lt. Šios lėšos pasiskirstė taip:
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51 lentelė. Studentų rėmimo ir kreditavimo programos lėšų pasiskirstymas
Išlaidų rūšys
Išmokėta stipendijų pagal mokymosi rezultatus
Išmokėta vienkartinių stipendijų
Išmokėta stipendijų doktorantams
Iš viso:

Suma,
tūkst.Lt
504,9
5,3
326
836,2

Lietuvos kūno kultūros akademija 2010 m. 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 28988 Lt.
Šios sumos pasiskirstymas pateiktas lentelėje:
52 lentelė. Lėšos, skirtos neįgaliųjų studentų paramai
Suma,
Lt

Išlaidų rūšys
Specialiesiems poreikiams tenkinti
Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti
Iš viso:

23580

5408
28988
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6. BIBLIOTEKA
Akademijos biblioteka 2010 metais dirbo, siekdama sudaryti sąlygas akademijos bendruomenei
naudotis įvairiais informaciniais ištekliais, ugdyti bendruomenės narių informacijos paieškos įgūdţius,
aprūpinti akademijos mokslo ir studijų procesus mokslo bei studijų literatūra.

Informacinių technologijų diegimas
Bibliotekoje eksploatuojamos elektroninės ALEPH sistemos leidinių komplektavimo,
katalogavimo, dalykinimo ir periodinių (tęstinių) leidinių, leidinių cirkuliacijos posistemės.
Bibliotekos kompiuteriniame kataloge per 2010 m. uţregistruoti 825 pavadinimų leidiniai iš
bibliotekos fondo. Metų pabaigoje iš viso kataloge buvo 12660 įrašų.
Tęsiami Akademijos personalo mokslinių publikacijų bazės sudarymo darbai. Per 2010 metus ši
duomenų bazė papildyta 440 įrašų.
Dalyvaudama ETD Lithuania Project as Pilot for Baltic States projekte, biblioteka toliau kūrė LKKA
elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę. Per metus joje uţregistruotos 101 magistrų tezės ir
disertacijos bei jų santraukos. 2010 m. pabaigoje šioje duomenų bazėje buvo 646 įrašai.
Bibliotekoje įrengtos 11 modernia kompiuterine įranga aprūpintos darbo vietos darbuotojoms – tai
visiškai tenkina bibliotekos darbo procesų kompiuterizavimo poreikius.
Renovacijos laikotarpiui išsikėlusi į maţesnes ir nepritaikytas jai patalpas biblioteka 2010 m.
negalėjo sukauptos informacijos panaudoti pakankamai efektyviai. Lankytojai antrą pusmetį galėjo
naudotis tik keturiomis kompiuterizuotomis darbo vietomis.

Skaitytojų aptarnavimas
2010 m. bibliotekoje buvo uţregistruoti 2649 skaitytojai, 90 % iš jų – studentai.
Lankomumas bendrajame abonemente ţymiai sumaţėjo, o skaityklose – padidėjo. Skaitytojams
išduoti 94971 leidiniai, t. y. maţiau nei praėjusiais metais.
Daugiausia skaitomi kūno kultūros ir sporto, medicinos ir visuomenės mokslų sričių leidiniai
lietuvių ir anglų kalbomis.
53 lentelėje pateikiami bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai 2007–2010 m.
53 lentelė. Bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai 2007–2010 m.
Lankytojų iš viso:
Skaityklose
Abonementuose
Išduota leidinių iš viso:
Knygų
Periodinių leidinių
Rankraščių

2007 m.
66745
28089
38656
116297
87766
27500
1031

2008 m.
49650
29954
19696
105908
67847
37396
665

2009 m.
53553
35465
18088
121246
88287
31991
968

Bibliografinis – informacinis darbas

2010 m.
45898
29431
16467
94971
67499
27473
1687

Biblioteka siekė sudaryti kuo geresnes sąlygas skaitytojams naudotis Lietuvos ir uţsienio šalių
informaciniais ištekliais:
 registravo dokumentus bibliotekos elektroniniame kataloge, Akademijos personalo mokslo
publikacijų duomenų bazėje, korteliniuose kataloguose ir kartotekose;
 dalyvaudama projekte „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai―,
prenumeravo informacines duomenų bazes EBSCO, Sport Discus, Oxford Journals Online, Sage, Cochrane,
Emerald Management eJournals Collection, JSTOR, Lippincot Williams & Wilkins Custom, organizavo kitų 18
duomenų bazių (Cambridge Journals Online, Refworks, Business Insights, Oxford Handbooks Online ir kt.)
nemokamus bandymus;
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 Akademijos interneto svetainės bibliotekos puslapyje ir Akademijos intranete nuolat skelbė
apie bibliotekos teikiamas informacines paslaugas, atsakė į skaitytojų bibliografines uţklausas, vykdė
konsultacijas (6943 per metus).

Renginių organizavimas
2010 metais buvo surengta 13 teminių parodų: „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo
diena―, „Knygnešių keliais―, „Senieji bibliotekos leidiniai―, „Stalo tenisas: vakar, šiandien, rytoj―, „LKKA
bibliotekos prenumeruojami leidiniai―, „Biblioteka yra Tavo―, „Mūsų miesto istorija―, „Sveikata ir fizinis
aktyvumas― ir kt.
Bibliotekos darbuotojos parengė 24 teminius ir informacinius stendus, 7 naujų knygų parodas.
Bibliografijos ir informacijos sektoriaus darbuotojos surengė keturis akademijos studentams labai
aktualius mokymus apie informacijos paiešką bibliotekos ir tarptautinėse duomenų bazėse.

Fondo komplektavimas
Bibliotekos fondas buvo formuojamas, atsiţvelgiant į Akademijos studijų programas. Akademijos
bendruomenė buvo nuolat informuojama apie naujausias Lietuvos leidyklų išleistas knygas.
54 lentelė. Akademijos bibliotekos fondo skirstinys 2007–2009 m.
2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Leidinių fondas (iš viso egz.)

159505

162126

160886

159677

Leidinių fondas (pavadinimų skaičius)

40344

40965

41664

42128

Per metus įsigyta leidinių (iš viso egz.)

2409

2 621

3235

2299

Įsigyta knygų (pavadinimų skaičius)

721

620

699

424

Įsigyta

70

67
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1320

-

4475

3508

periodinių

leidinių

(pavadinimų

skaičius)
Nurašyta leidinių (iš viso egz.)

Bibliotekai padovanota 5593 Lt vertės leidinių.

Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
Bibliotekos darbuotojos aktyviai kėlė savo profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamos įvairiuose
renginiuose: projekto „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai― mokymuose
(2 darbuotojos), jubiliejinėje tarptautinėje Vilniaus universiteto bibliotekos konferencijoje „VUB – ţenklas
istorijos ţemėlapyje: Paveldas – iššūkiai, postūmiai ir galimybės― (1 darbuotoja).

Išvados, problemos, priemonės
Įgyvendinant projektą „Studijų infrastruktūros plėtojimas ir bazinės įrangos atnaujinimas, juos
pritaikant sunkias fizines negalias turinčių studentų specialiems poreikiams LKKA―, pradėti bibliotekos
modernizavimo darbai. Įgyvendinus šį projektą, pagerės bibliotekos lankytojų ir darbuotojų darbo sąlygos:
išsiplės bibliotekos skaityklų plotas, bus įrengta daugiau interneto prieigos vietų.
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7. LEIDYBA
2010 m. geguţės 10 d. LKKA senato posėdţio nutarimu Mokslo skyrius ir Leidybos centras buvo
sujungti į Mokslo ir leidybos skyrių.
Leidybos srityje dirba 4 kvalifikuotos redaktorės (4,5 etato), elektroninės leidybos specialistė (1
etatas), ţurnalo sekretorė (0,5 etato), leidinių tvarkytoja (0,5 etato), maketuotoja (1 etatas). Darbų aprėptis:
visų Akademijos mokslo ir studijų leidinių rankraščių redagavimas, korektūrų skaitymas, korektūros klaidų
taisymas kompiuteriu, leidinių maketų kompiuterinis rengimas, viršelių maketų kūrimas ir kiti rengimo
spaudai darbai.
2010 m. Akademija išleido 2 monografijas, 1 vadovėlį, 10 studijų knygų.

72 pav. LKKA parengtų ir išleistų leidinių apimtis (sp. lankais) 2006–2010 m.
55 lentelė. Lėšos skirtos leidiniams spausdinti ir surinktos uţ leidinių platinimą 2006–2010 m.
Lėšų šaltinis

2 2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

545 000 Lt

31 697,86 Lt

178 303,19 Lt

60 021,92 Lt

196 100 Lt

54 000 Lt

Negauta

Negauta

322 620 Lt

19 198 Lt

Nėra duomenų

Nėra duomenų

227 130 Lt

23 999,86 Lt

18 050,46

18 112,86

2006 m.
LKKA lėšos

5 049 Lt

Švietimo
ir
mokslo
ministerija prie
LR vyriausybės
Autoriai ir kt.
rėmėjai
Uţ
išplatintus
leidinius įnešta į
LKKA kasą
Bendra suma

36 101 Lt

4 837 Lt
8 320 Lt
225 988 Lt

163 720 Lt

104 895,86 Lt

178 303,19 Lt

56 lentelė. Mokslo darbai
Pavadinimas

Autorius

Apimtis

Egz.
skaičius

VADOVĖLIAI (2010 metų vadovėliams išleista LKKA lėšų)
Romualdas Malinauskas
28,0 sp.l.
400
MONOGRAFIJOS (LKKA lėšos)
Didelio meistriškumo rankininkų rengimo Antanas Skarbalius
15,7 sp.l.
100
optimizavimas
Apie mokslą, tiesą ir paţangą
Albertas Skurvydas
13,3 sp.l.
50
Būsimųjų kūno kultūros ir sporto L. Kardelienė, K. Kardelis,
20,9 sp.l.
50
specialistų identifikacijos: akademinė, D. Karanauskienė, S. Šukys
sportinė ir profesinė (2009 m.)
MOKSLO DARBAI (LKKA, autorių ir rėmėjų lėšos)
Šoklumą ugdančio krūvio komponentų Eduardas Rudas
3,6 sp.l.
12 ir 60
Taikomoji sporto psichologija
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Išleista lėšų
(Lt)
9156,0
2844,9
1635,0
3429,14

682,73

įtaka jaunesniojo mokyklinio amţiaus
vaikų motorinės sistemos funkcinių
savybių kaitai
Studenčių aerobinio pajėgumo ir Asta Mockienė
metabolizmo lėtoji adaptacija dėl
aerobinių pratybų poveikio
Sportininkų aerobinio pajėgumo ypatumai Inga Pravdinskienė
priklausomai nuo ergometrijos ir lėtosios
adaptacijos specifikos
Skirtingo amţiaus jaunųjų dviratininkų Gintautas Volungevičius
aerobinio pajėgumo, pedalų sukimo
daţnio ir kojų raumenų jėgos tarpusavio
ryšys
Sveikų ir sergančių išsėtine skleroze Julija Andrejeva
asmenų motorinės sistemos adaptacinės
savybės atliekant fizinį krūvį
SMD konferencijos 2010 „Visų mokslų raktas yra klaustukas― pranešimų
tezės
Individualių sporto šakų katedros mokslinės konferencijos „Sportininkų
rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai―
(pranešimų tezės)
Mokslinio ţurnalo „Reabilitacijos mokslai. Slauga, kineziterapija,
ergoterapija― Nr. 2 (3)

3,8 sp.l.

12 ir 60

704,14

4,2 sp.l.

12 ir 60

809,82

2,9 sp.l.

12 ir 60

638,86

3,0 sp.l.

12 ir 60

659,50

3,6 sp.l.

50

315,0

4,8 sp.l.

70

1046,18

5,0 sp.l.

300

2700,72

Mokslinio ţurnalo „Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas― Nr. 1 (76) – 4 (79)―
57,8 sp.l.
600
STUDIJŲ KNYGOS IR METODINĖS PRIEMONĖS (LKKA, autorių ir rėmėjų lėšos)
Dziudo technikos ir taktikos veiksmų A. Kisielienė, D. Arlauskaitė
100
11,6 sp.l.
mokymo metodikos pagrindai: studijų
knyga
Kai kurių kovos menų ypatumai: studijų A. Liaugminas, S. Liaugminas,
100
7,4 sp.l.
knyga
V. Ivaškienė, L. Obcarskas
Jėgos lavinimas kūno kultūros pamokose: I. Palavinskienė,
100
4,4 sp.l.
studijų knyga
A.Emeljanovas,
S. Bardauskienė
English for students in physical and social A. Lileikienė, I. Čikotienė,
18,1 sp.l.
100
education: studijų knyga
L. Danilevičienė,
D. Karanauskienė,
R.Vaznonienė,
Jaunųjų boksininkų bendrasis fizinis V. V. Mačiulis, V. Ivaškienė,
7,9 sp.l.
100
rengimas: studijų knyga
V. Bruţas, D. Daukšas,
V. Subačius
Kulkinio šaudymo technikos pagrindai: D. Bulotienė, V. Papievienė,
5,8 sp.l.
100
studijų knyga
L. Venclovaitė
Rytų Afrikos bėgikų–stajerių fenomenas: A. Skarbalius
4,3 sp.l.
100
studijų knyga
Verslo organizavimo įvadas: studijų knyga P. V. Misevičius
10,6 sp.l.
100
Visuotinės kokybės vadybos įvadas: A. Šimkus
9,2 sp.l.
100
studijų knyga
Šaulių psichologinis rengimas: studijų R. Malinauskas,
7,3 sp.l.
100
knyga
V.Gulbinskienė
Ţmogaus anatomija. Kaulai. Jungtys: A. Karpavičienė,
5,4 sp.l.
100
studijų knyga
A.Seibutienė, P.Zachovajevas
Jėgos lavinimas kūno kultūros pamokose: I. Palavinskienė,
4,4 sp.l.
100
studijų knyga
A.Emeljanovas,
S.Bardauskienė,
„Studijų pasaulis― 10 numerių

LAIKRAŠTIS „Studijų pasaulis―
Redaktorė:
7,5 sp.l.
Giedrė Brazaitytė

76

300

20743,67
1365,77
1526,0
741,2
2202,89

1051,85
898,81
735,35
833,85
1313,45
550,90
582,06
741,20

2112,93 Lt

Kita veikla





Leidybos centras yra Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA) narys. 2010 m. dalyvauta 4
asociacijos posėdţiuose. Šioje asociacijoje susibūrę dauguma Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslo
institucijų leidyklų, pritariačių 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.
2010 m. vasario mėn. Vilniuje kartu su LALA nariais Akademija dalyvavo Vilniaus knygų mugėje
LITEXPO parodų rūmuose. LKKA pasirodė deramai: eksponuota apie 70 pavadinimų leidinių,
mūsų stendai buvo gausiai lankomi, knygos perkamos.
Redaktorės nuolat konsultuoja Akademijos darbuotojus, kitų institucijų atstovus leidybos,
redagavimo, maketavimo, kalbos kultūros klausimais.
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8. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KRYPTIS
2010 metais keičiama tinklo struktūra, siekiant didinti patikimumą, bei plėtojamas bevielio tinklo
padengiamumas mobiliems vartotojams. Susitikus su Informacinių technologijų plėtros instituto
darbuotoju, buvo nuspręsta testavimo tikslais pradėti rodyti IP televiziją. Toliau tobulinamas ir naujinamas
Akademijos internetinis tinklalapis. Bendrabučio gyventojams buvo įrengtos papildomos interneto
prieigos, taip pat restruktūrizuota tinklo infrastruktūra, dėl to juntamai pagerėjo interneto greitaveika ir
pateikiamumas.
2010 metais LKKA kompiuterinių tinklo jungtis su „LitNet― bei kitais Lietuvos tinklais atnaujinta
nuo 100 Mbits iki 1000 Mbits. Tuo pasiekta didesnė greitaveika. Akademija su „LitNet― yra susijungusi
(multimode) optine prieiga. Pasiektas maksimalus dienos apkrautumas – 17 Mbits, išeinančio srauto – 6
Mbits. Vidutiniškai yra naudojama 6 Mbits įeinančio srauto ir 2 Mbits išeinančio srauto.

73 pav. Darbuotojų internetinės prieigos apkrovimas

Iki šiol buvo pateikiamas bendras interneto prieigos apkrovimo grafikas, norint matyti tikslesnius
duomenis, buvo atskirtas studentų ir darbuotojų naudojimasis internetu.

74 pav. Studentų internetinės prieigos apkrovimas

Akivaizdţiai matomas didesnis duomenų srautas. Maksimali sparta buvo 79,93 Mbits, vidutinis
apkrovimas – 12.83 Mbits. Kaip matome, pagrindinis interneto apkrovimas yra vakare bei naktį, dėl ko
galime teigti, kad akademijos darbuotojai nepatiria nepatogumo dėl interneto greitaveikos.
Per 2010 metus buvo nurašyti susidėvėję kompiuteriai, bet naujiems įsigyti nebuvo skiriama lėšų,
todėl kai kurie darbuotojai neturi tinkamų darbo priemonių. 2010 metais buvo ieškoma būdų, kaip taupyti
lėšas, todėl nuspręsta nebenuomuoti Microsoft produkcijos, o ją įsigyti. Pradėta diegti naujausią operacinę
sistemą Windows 7 bei biuro programų paketą Microsoft Office 2010.
2010 metais Akademijoje buvo 296 kompiuterių. Apie 20% monitorių yra senesni nei 7 metai. Jų
uţimama vieta ant stalo neleidţia efektyviai dirbti darbuotojams su turimais dokumentais, greičiau
pavargstama. Kaip ir praėjusiais metais, yra trys kompiuterių klasės skirtos studentų pratyboms bei
savarankiškiems darbams, tačiau šiuos kompiuterius reikia atnaujinti, kad būtų galima tinkamai
supaţindinti ir mokyti studentus dirbti naujausia programine įranga. Kompiuterių garantinio aptarnavimo
laikas yra pasibaigęs, todėl kompiuteriui sugedus remontas atliekamas iš Akademijos lėšų. Morališkai
nusidėvėjusius kompiuterius reikia atnaujinti, norint uţtikrinti efektyvų ir sklandų mokymo procesą.
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2010 m. toliau pagal nuomos sutartį buvo nuomojama programinė įranga. Lėšų, skirtų
informacinių technologijų plėtrai, kaita 2005–2010m. pateikiama paveiksle.

75 pav. Lėšų, skirtų IT infrastruktūros plėtrai ir išlaikymui 2005–2010 m., kaita

Kompiuterių skaičius Akademijos tinkle 2010 metais sumaţėjo, nes buvo atliktas nusidėvėjusios
bei netinkamos darbui kompiuterinės technikos nurašymas.
57 lentelė. Kompiuterių skaičiaus pokytis 2004–2010 m.
Metai

Kompiuterių skaičius vnt.

Pokytis, %

2004

276

9,1

2005

280

1,4

2006

296

5,4

2007

312

5,1

2008

318

1,9

2009

304

-4,3

2010

296

-2,6

76 pav. Kompiuterių skaičiaus Akademijoje kaita
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Vykdant Akademijos patalpų remontą buvo modernizuojamas ir plečiamas vidaus kompiuterių
tinklas, kuriamos naujos kompiuterinės darbo vietos.
Buvo sukurta gedimų registravimo sistema, kuri padeda greičiau ir efektyviau spręsti atsiradusias
problemas. Visi IT skyriaus darbuotojai gedimų registravimo sistemoje mato vartotojo įrašą apie problemą,
taip pat gali parašyti komentarus apie atliktus darbus ar problemos šalinimo stadiją. Dėl to pagreitėja
informacijos ir darbų pasidalijimas. Sukurta nešiojamos daugialypės terpės uţsakymo sistema. Dėstytojas iš
bet kurios darbo vietos gali uţsisakyti norimą daugialypės terpės atvaizdavimo įrangą. Sistema leidţia
uţsakymą atlikti vos per kelias minutes visam mokymosi semestrui. Taip pat palengvėja įrangos apskaita ir
uţimtumo stebėjimas. Pagal šią sistemą matome, kuriose auditorijose yra didţiausias daugialypės terpės
įrangos poreikis.
2010 m. sugrieţtintas vartotojų ir el. pašto slaptaţodţių kompleksiškumas – tuo pasiektas
aukštesnis saugumo lygis.
Didţioji lėšų dalis skirta IT infrastruktūros palaikymui bei darbingumui atstatyti. Kitais metais
nenumatoma gauti finansavimo naujai kompiuterinei įrangai įsigyti, todėl nebus galimybių tobulinti esamos
kompiuterinės technikos. IT infrastruktūrai skirtų lėšų pasiskirstymas peteikiamas 77 paveiksle.

77 pav. IT infrastruktūros išlaikymui skirtų lėšų skirstinys

Sumaţinus 2010 metais finansavimą IT infrastruktūrai, pasekmės juntamos jau dabar – trūksta
tinkamos darbui kompiuterinės įrangos, dėstytojams nepakanka šiuolaikiškų kompiuterių, kurių pagalba
būtų uţtikrinamas nenutrūkstamas mokymo procesas.
Lėšų pasiskirstymas 2005–2010 m. IT infrastruktūrai pavaizduotas 78 paveiksle.

78 pav. 2005–2010 m. IT infrastruktūrai skirtos lėšos
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9. SPORTO KRYPTIS
58 lentelė. Studentų priklausomumas nacionalinėms rinktinėms
Sporto šaka
Badmintonas
Baidarių ir kanojų irklavimas
Beisbolas
Boksas
Buriavimas
Dailusis čiuoţimas
Dviračių sportas
Dziudo ir sambo
Fechtavimas
Futbolas
Graikų-romėnų imtynės
Imtynės
Irklavimas
Jėgos trikovė
Krepšinis
Kultūrizmas ir fitnesas
Ledo ritulys
Lengvoji atletika
Orientavimosi sportas
Plaukimas
Povandeninis plaukimas
Rankinis
Regbis
Ringo
Slidinėjimas
Sportinė aerobika
Sportinė akrobatika
Sportinė gimnastika
Sportiniai šokiai
Sunkioji atletika
Šaudymas iš lanko
Šotokan karate
Šuoliai ant batuto ir akrobatinio takelio
Tinklinis
Virvės traukimas
Ţirginis sportas
Ţolės riedulys
Viso:

Sportininkų skaičius
2010 m. pavasaris
1
5
6
4
1
5
16
2
11
1
5
7
1
3
4
52
2
3
1
6
4
1
1
10
1
2
5
2
3
1
6
1
1
1
175

Sportininkų skaičius
2010 m. ruduo
1
6
1
7
3
2
3
14
1
8
1
7
10
2
4
7
36
3
2
2
2
3
1
10
1
1
2
5
2
3
8
1
1
1
161

2010 metais nacionalinėms sporto rinktinėms atstovavo vidutiniškai 168 Akademijos studentų, t. y.
vidutiniškai 5 sportininkais maţiau nei 2009 metais. 2012 m. Londono olimpinių ţaidynių kandidatais I-oje
ir II-oje grupėse yra 29 įvairioms sporto šakoms atstovaujantys LKKA studentai (baidarių ir kanojų
irklavimas – 5, boksas – 2, dviračių sportas – 2, dziudo – 3, irklavimas – 1, lengvoji atletika – 12, sunkioji
atletika – 1, buriavimas – 3).
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59 lentelė. Laimėjimai įvairiose varţybose
Varţybos

Vieta

Sporto šaka

Pasaulio čempionatai
Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas
Pasaulio sportinės aerobikos čempionatas ir amţiaus grupių pirmenybės
Pasaulio povandeninio plaukimo čempionatas

12
1, 33, 48
7, 8x2

Baidarių ir kanojų irklavimas
Sportinė aerobika
Povandeninis plaukimas

Pasaulio taurės, jaunimo ir studentų pirmenybės
Pasaulio jaunimo (iki 23 m.) irklavimo čempionatas
Pasaulio dziudo taurė
Pasaulio jaunimo jėgos trikovės čempionatas
Pasaulio studentų bokso čempionatas
Pasaulio povandeninio plaukimo taurė
Pasaulio studentų orientavimosi sporto čempionatas
Pasaulio studentų baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas

1, 13
2, 3x2
2
5
1, 2, 3
7, 10, 51, 43
2x2

Irklavimas
Dziudo
Jėgos trikovė
Boksas
Povandeninis plaukimas
Orientavimosi sportas
Baidarių ir kanojų irklavimas

Europos čempionatai
Europos dziudo čempionatas
Europos jaunimo jėgos trikovės čempionatas
Europos povandeninio sporto čempionatas
Europos bokso čempionatas
Europos dziudo čempionatas
Europos orientavimosi sporto čempionatas
Europos lengvosios atletikos čempionatas
Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas

3

Dziudo

2

Jėgos trikovė

1x2, 2

Povandeninis plaukimas

9, 17

Boksas

5, 9x2
33
11x2, 12, 13
16

Dziudo
Orientavimosi sportas
Lengvoji atletika
Baidarių ir kanojų irklavimas

Kitos tarptautinės varţybos
Tarptautinis dziudo turnyras Vidaus reikalų ministerijos Vidaus tarnybos
1-ojo pulko taurei laimėti
Tarptautinis A. Šociko bokso turnyras
Tarptautinės lengvosios atletikos varţybos „Jurbarkas 2010―
Tarptautinės plaukimo varţybos NEU KOLN
Baltijos šalių orientavimosi sporto čempionatas
Tarptautinės FIS kategorijos varţybos

1, 3
1x2, 2
1, 2x2
2
1, 12
10x2, 11, 24

Dziudo
Boksas
Lengvoji atletika
Plaukimas
Orientavimosi sportas
Slidinėjimas

SELL ţaidynės (Estija)
Lengvoji atletika
Dziudo
Plaukimas
Jėgos trikovė

1x3, 2x3, 3x2
1, 2, 3x4
2, 3x2
3x2

Lietuvos čempionatai
Lietuvos bokso čempionatas
Lietuvos ţiemos lengvosios atletikos čempionatas
Atviras LR jaunimo iki 23 m. dziudo čempionatas
Lietuvos rankinio federacijos pirmenybės
Lietuvos dziudo atviras čempionatas
Lietuvos suaugusiųjų sunkiosios atletikos čempionatas
Lietuvos jaunimo sunkiosios atletikos čempionatas
Lietuvos sportinės aerobikos čempionatas
Lietuvos plaukimo čempionatas
Lietuvos slidinėjimo čempionatas
Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas ir jaunimo iki 20 m. pirmenybės

1x4, 2x2, 3
1x5, 2x3, 3x7
1, 2, 3x4
3
1x3, 2, 3x5
1, 2, 3x2
1x2, 2x3, 3
1, 2x3
1x5, 3
1x3, 2x3, 3x
3
1x4, 2x2, 3x8

Boksas
Lengvoji atletika
Dziudo
Rankinis
Dziudo
Sunkioji atletika
Sunkioji atletika
Sportinė aerobika
Plaukimas
Slidinėjimas
Lengvoji atletika

Lietuvos universiada
Paplūdimio tinklinis
Sportinė aerobika
Plaukimas
Orientavimosi sportas
Lengvoji atletika
Dziudo

1, 2x2
1x4, 2, 3
1x2, 2x5, 3x6
1
1x12, 2x11, 3x6
1x7, 2x4, 3x4

Lietuvos aukštųjų mokyklų čempionatai
Lietuvos universitetų studentų slidinėjimo čempionatas
Lietuvos universitetų lengvosios atletikos ţiemos čempionatas
Lietuvos universitetų studentų sunkiosios atletikos čempionatas
Lietuvos universitetų studentų vyrų rankinio čempionatas
Lietuvos studentų kulkinio šaudymo čempionatas
Lietuvos universitetų studentų sambo čempionatas
Lietuvos universitetų studentų irklavimo čempionatas
Lietuvos studentų krepšinio lyga
Respublikos studentų tinklinio lyga
Lietuvos universitetų studentų sportinės aerobikos čempionatas

1x2, 2, 3x2
1x6, 2x7, 3x6
1x5, 2x3, 3x2
2
2x2
1x4, 2x4, 3x2
1x3, 2x3
2
1, 3
1x4, 2, 3
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Slidinėjimas
Lengvoji atletika
Sunkioji atletika
Rankinis
Kulkinis šaudymas
Sambo
Irklavimas
Krepšinis
Tinklinis
Sportinė aerobika

Lietuvos universitetų studentų plaukimo čempionatas
Lietuvos universitetų studentų orientavimosi sporto čempionatas

1x2, 2x2
1, 3

Plaukimas
Orientavimosi sportas

2010 metų Vankuverio ţiemos olimpinėse ţaidynėse dalyvavo LKKA magistrantė slidininkė Irina
Terentjeva, kuri 1,5 km sprinto rungtyje uţėmė 49 vietą, o 10 km trasoje – 63 vietą. Akademijos studentai
dalyvavo pasaulio, Europos, Lietuvos čempionatuose bei įvairiose tarptautinėse varţybose. Suomijos,
Estijos, Lietuvos ir Latvijos (SELL) studentų ţaidynėse, kurios vyko Estijoje, Tartu mieste, LKKA
delegacija (24 studentų) iškovojo 19 medalių (4 aukso, 5 sidabro, 10 bronzos). Tarptautinėse varţybose
lengvaatletis Rytis Sakalauskas net du kartus pagerino Lietuvos 100 m bėgimo rekordą. Akademijos
studentai dalyvavo daugumoje Lietuvos studentų sporto asociacijos, vienijančios visas šalies aukštąsias
mokyklas, organizuojamų čempionatų 2010 m., kuriuose buvo pasiekta puikių asmeninių bei komandinių
rezultatų.

79 pav. LKKA–Aistės krepšininkių komanda

80 pav. Lengvaatletė Austra Skujytė

81 pav. Sprinteris Rytis Sakalauskas
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10. STUDENTŲ VEIKLA
Vasaris
Renginys: „Pirmas kartas―
Data: vasario 10 d.
Renginys buvo organizuojamas Šv. Valentino dienos proga kartu su ISM bei MRU studentų
atstovybėmis. Jis vyko naktiniame klube „Embassy―. Renginio metu vyko ţaidimai, kurių metu studentai
galėjo laimėti įvairius prizus.
Renginys: „SA Prezidento taurė―
Data: vasario 16 d.
Turnyras, kuriame varţosi Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių komandos.
Renginio tikslai: pasidalijimas gerąja patirtimi tarp skirtingų Lietuvos aukštųjų mokyklų savivaldų
narių, komandos formavimas sportine veikla, fizinio aktyvumo skatinimas, tradicijų kūrimas.

Kovas
Dalyvauta Lietuvos studentų sąjungos (LSS), Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos (KUSS),
Vytauto Didţiojo universiteto Studentų atstovybės (VDUSA), Kauno technologijų universiteto Studentų
atstovybės (KTUSA) rinkiminėse–ataskaitinėse konferencijose.
Renginys: „Gėlyčių akcija―
Data: kovo 1 d.
Pirmoji pavasario diena akademijoje buvo sutikta ypatingai. Norėdami pasveikinti studentus ir
dėstytojus sulaukus pavasario, studentų atstovybės nariai dalijo gėlytes, kurios turėtų atnešti gerą nuotaiką
ar bent jau priversti nusišypsoti.
Renginys: „Sotus studentas – laimingas studentas―
Data: kovo 5 d.
Tai – akcija, kurios metu visi išalkę ir smalsūs studentai, buvo vaišinami picomis.

Balandis
Renginys: „SA Taurė―
Data: balandţio 19–21 d.
Tai – trijų dienų renginys. Pirmą dieną studentai dalyvavo tinklinio ir plaukimo varţybose, antrą
dieną varţėsi ripkos ir petankės rungtyse, o trečios dienos metu ţaidė boulingą ir biliardą.
Vakarinė dalis vyko klube „Amerika pirtyje―, kur buvo apdovanotos bendrojoje įskaitoje
nugalėjusios komandos.

82 pav. SA Taurės akimirkos
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Balandţio 27 d. LKKA SA organizavo konferenciją–diskusiją „Studijų kokybė Lietuvos kūno
kultūros akademijoje―. Tai bandymas atskleisti aktualiausias šiandienos socialines–akademines LKKA
problemas. Konferencijos metu šios problemos buvo aptariamos iš dėstytojų ir iš studentų pozicijų. Taip
pat buvo diskutuojama, kaip galima būtų jas spręsti.

Geguţė
Renginys: SA gimtadienis/ataskaitinė–rinkiminė konferencija
Data: geguţės 7 d.
LKKA Studentų atstovybė 2010 metų geguţės mėnesį šventė savo 16-ąjį gimtadienį.
Taip pat vyko LKKA SA narių visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo renkamas naujasis
Studentų atstovybės prezidentas, viceprezidentas bei valdyba. Buvo pristatoma metų veiklos ataskaita.

83 pav. SA nariai

Renginys: „2 po 3 sutemus―
Data: geguţės 26 d.
Naktinis krepšinio turnyras skirtas LKKA studentams.

84 pav. Renginio „2 po 3 sutemus― akimirkos

Rugpjūtis
Renginys: „Fux‘ų stovykla―
Data: rugpjūčio 20–22 d.
Vieta: LKKA Birštono irklavimo bazė
85

Tai renginys skirtas būsimiems LKKA studentams. Vyksta daug ir įvairių ţaidimų, kurių metu jie
susipaţįsta vieni su kitais. Taip pat stovyklautojai yra supaţindinami su Studentų atstovybės veikla bei
Akademija.

Rugsėjis

85 pav. Akimirkos iš renginio „Fux‘ų stovykla―

Renginys: „Fux‘ų krikštynos―
Data: rugsėjo 29 d.
Dieninė dalis skirta „pakrikštyti― studentus pirmakursius. Šių metų krikštynų tema – „Super
Herojai―. Vakare visi studentai buvo kviečiami į naktinį klubą „Siena―.

86 pav. Akimirkos iš renginio „Fux‘ų krikštynos―

Spalis
Renginys: LKKA SA Power party
Data: spalio 21 d.
Renginys vyko klube „Papa jazz―. Jis buvo skirtas LKKA studentams. Jo metu vyko smagūs
ţaidimai, buvo galima laimėti įvairių prizų.

Lapkritis
20–21 dienomis vyko seminaras naujiesiems LKKA SA nariams. Seminaro tikslas – supaţindinti
naujus narius su Studentų atstovybe ir jos veikla, suţinoti jų perspektyvas bei išsiaiškinti lūkesčius. Antrąją
dieną vyko seminaras įvaizdţio tema.

Gruodis
Renginys: „Paskutinis kolis―
Data: gruodţio 14 d.
86

Renginys vyko naktiniame klube „Embassy―. Jis buvo skirtas greitai prabėgusiam pavasario
semestrui.
Renginys: „Dovanėlė vaikui―
Data: gruodţio 17 d.
Tai akcija, kurios metu visa LKKA bendruomenė aukoja įvairius daiktus (ţaislus, rūbelius,
kanceliarijos reikmenis), kuriuos Studentų atstovybė, artėjant ţiemos šventėms, išveţa Vilkijos globos
namų auklėtiniams.

87 pav. Akimirkos iš renginio „Dovanėlė vaikui―
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11. VIDAUS AUDITO TARNYBOS VEIKLA
Vidaus audito tarnybos veiklos planavimas
VAT veikla, savarankiškai sudarius ir suderinus su rektoriumi veiklos planą, planuojama
biudţetiniams metams. Darbo laikas planuojamas: vidaus audito atlikimui, paţangos stebėjimui,
konsultavimui, neplanuotoms uţduotims, kvalifikacijos tobulinimui kursuose Akademijos veiklos
srityse, savarankiškam vidaus audito teorijos studijavimui bei atostogoms. Metinio plano tematika
pasirenkama, atsiţvelgiant į praėjusiais metais nustatytas rizikos sritis. Pagrindinė vidaus audito tema –
„Veiklos ir valdymo procesų procedūrų analizė, vertinimo ir tobulinimo galimybių paieška―. VAT
subjektų parinkimui nei rektorius ar prorektoriai, nei struktūrinių padalinių vadovai įtakos neturi.

Vidaus audito atlikimas ir rezultatai
Vidaus auditas atliekamas vadovaujantis profesionalumo, sąţiningumo, nepriklausomumo,
objektyvumo ir konfidencialumo principais.
Vidaus audito rezultatai apibendrinami ataskaitoje tuo atveju, jeigu surinkti įrodymai
yra pakankami nuomonei pareikšti, jei ne – tyrimo medţiaga paliekama darbo dokumentų aplanke ir vidaus
auditas tęsiamas kitais metais arba audituojant, arba vykdant paţangos stebėseną.
2010
metais
nustatyti
šie neekonomiško
lėšų
naudojimo,
apskaičiuojant darbo
uţmokestį, rizikos veiksniai:
- dėstytojams uţ darbo laiką, skirtą mokslinei tiriamajai veiklai, kurį lėmė ţemi mokslinio tiriamojo
darbo kriterijai;
- dėstytojams uţ pedagoginį darbą pagal skirtingus Senato nustatytus normatyvus (profesorius –
500 val., docentas – 600 val., asistentas ir lektorius – 700 val.);
- paţeidţiant Senato patvirtintą savaitinę 36 val. darbo laiko trukmę dėstytojams (apie 70 proc.)
apmokama uţ 1,5 darbo laiko ekvivalentą. Šiuo atveju pedagoginis darbas lemia darbo laiko, skirto
mokslinei tiriamajai veiklai, trukmės maţinimą, turi įtakos pedagoginio darbo kokybei;
- paţeidţiant darbo tvarkos taisyklėse patvirtintą savaitinę 40 val. darbo laiko trukmę, uţ darbo
valandas administracijos darbuotojams, sąlyginai uţimantiems 1,5 etat., kadangi faktiškai dirbančių po
darbo valandų darbuotojų atvejai reti, kartais, rengiant balansą, pasitaikantys tarp buhalterių.
2010 metais VAT p a r e n g ė dvi ataskaitas:
- Dėl ūkio skyriaus vidaus kontrolės būklės rezultatų;
- Dėl dėstytojų mokslinės tiriamosios veiklos naudos Akademijai rezultatų.
Vadovaujantis naujos redakcijos VAT metodika, pirmos ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo
priemonių planą sudarė ūkio direktorius, suderino su auditore, patvirtino rektorius.
2010 metais p a t e i k ė devynias rekomendacijas, iš kurių įgyvendinta tik viena.
Kaip informavo Akademijos ūkio skyriaus direktorius Jonas Armonavičius, per 2011 metų
I pusmetį jis planuoja įgyvendinti keturias rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plane įrašytas ir
rektoriaus patvirtintas rekomendacijas. Prorektoriai Arvydas Stasiulis ir Ramutis Kairaitis, vykstant
Akademijos statuso pasikeitimo procedūriniams pokyčiams, artėjant rektoriaus kandidatūros paskelbimui
kovo mėnesį, rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planų su vidaus auditore nederino.
Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, antikorupcinę programą vykdo Specialiųjų tyrimų
tarnyba, su kurios vyriausiaja specialiste Aida Martinkėniene Akademija palaiko nuolatinius ryšius: I kurso
studentams skaitomos antikorupcinio švietimo paskaitos.
Su teisėsauga VAT nebendravo.

Paţangos stebėjimas
2010 metais pastebėta paţanga šiose Akademijos veiklos srityse:
- studijų programų vertinime;
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- mokslinių tyrimų ir įrangos koncentracijos (sutelktumo) viename centre, paţymint, kad didesnei
paţangai turėtų įtakos visuotinas dėstytojų prieinamumas prie Akademijos turimos mokslinės įrangos ir
jos naudojimo vidinio valdymo tobulinimas;
- mokslinių tyrimų programų plėtroje;
- Akademijos mokslinio ţurnalo „Ugdymas, kūno kultūra, sportas― leidybos kokybės didinime;
Paţangos, planuojant valstybės biudţeto ir specialiosios programos lėšas, 2010 metais nepastebėta.
Šioje srityje paţangos tikimės sulaukti 2011 metais, išleidus 2011 02 03 rektoriaus įsakymą Nr. 38 K
„Dėl vidaus kontrolės sistemos stiprinimo―, įgyvendinus Akademijos vidaus teisės aktus,
reglamentuojančius darbo uţmokesčio fondo apskaičiavimą bei metinio biudţeto išlaidų sąmatų sudarymą
ir vykdymą, vadovaujantis padalinių decentralizavimo principu, atliekamas procedūras kontroliuojant šiuo
metu steigiamoms fakultetų taryboms.
Įdiegus anksčiau minėtu rektoriaus įsakymu nurodytus vidaus teisės aktus, tikimės paţangos ir
mokant priedus darbuotojams uţ nesančių darbuotojų pavadavimą, bet ne uţ vadinamus „papildomus
darbus―, kurių iš esmės, esant visuotinai įdiegtai vidaus kontrolės sistemai, neturėtų būti.

Informacija apie vidaus kontrolės vertinimą
Vertinant Akademijos vidaus kontrolės sistemą, teikiama išvada, kad Akademijos vidaus kontrolės
sistema yra patenkinama.

Kvalifikacijos kėlimas
Kvalifikaciją 2010 metais vidaus auditorė tobulino tarptautiniame kongrese „Kompleksinės
sistemos medicinoje ir sporte―.

Kita svarbi informacija
Kitos organizacijos vidaus audito Akademijoje 2010 metais neatliko.
VAT veiklos vertinimą 2010 metais nuo gruodţio 1 d. iki gruodţio 14 d. imtinai atliko Finansų
ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir prieţiūros skyriaus vyriausioji specialistė
Aušra Seibutytė Butienė. Jos pateikta rekomendacija įgyvendinta 2011-01-19 rektoriaus įsakymu
Nr.17 „Dėl vidaus audito nuostatų patikslinimo―.
Šio vertinimo tikslas buvo:
- Įvertinti, ar VAT veikla atitinka vidaus auditą reglamentuojančius teisės aktus;
- Suteikti metodinę pagalbą VAT veiklos organizavimo ir vidaus audito atlikimo klausimais;
- Išsiaiškinti vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo poreikį.
Nuo 2010 metų balandţio iki 2011 metų balandţio 16 d. finansinį auditą Akademijoje atlieka
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė.

Išvados ir pasiūlymai
Dėkojame Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir prieţiūros
skyriaus vedėjui Jonui Vaitkevičiui ir vyriausiajai specialistei Aušrai Seibutytei Butienei uţ vertingus
komentarus ir metodinius pavyzdţius dėl vidaus audito atlikimo. Dėmesį derėtų atkreipti į tai, kad pataisa
Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme dėl nuostatos, steigiant VAT atstovaujančią vieną vidaus
auditoriaus pareigybę, sudarytų sąlygas objektyviau vertinti vidaus auditoriaus atliekamas darbo
funkcijas, supaprastinant reikalavimus jo darbo planavimui bei panaikinant reikalavimus vidaus audito
poreikio apskaičiavimui.
Pageidautinos kvalifikacijos kėlimo temos Finansų ministerijos mokymo centre būtų šios:
1) Studijų kokybės vertinimo būdai (išskyrus anketavimo metodą, kai dėstytojus vertina studentai) 2)
Mokslinės veiklos vertinimo metodika 3) Informacinės sistemos vertinimo metodika 4) Uţsienio
universitetų administravimo modeliai ir jų gerosios patirties pritaikymo galimybės Lietuvos kūno kultūros
akademijoje.
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Priedas Nr. 1
ES universitetai–partneriai pagal MVG/Erasmus programą 2010–2011 m. m.
Institucijos pavadinimas
Graco universitetas
Zalcburgo universitetas
Artevelde universitetinė kolegija-Gento universitetas
Leuveno katalikiškasis universitetas
Vassil Levski Nacionalinė sporto akademija
Masaryko universitetas
Prahos Karolio universitetas
VIA universitetinė kolegija
Sealand universitetinė kolegija
Pietų Danijos universitetas
Tartu universitetas
Atėnų universitetas
Barselonos universitetas
Valensijos universitetas
Molizės universitetas
Kasino universitetas
Veronos universitetas
Mančesterio Metropoliteno universitetas
Vusterio universitetas
Latvijos sporto pedagogikos akademija
Rygos Stradins universitetas
Rėzeknės aukštoji mokykla
Poznanės E. Piaseckio kūno kultūros akademija
Varšuvos J. Pilsudskio kūno kultūros akademija
Vroclavo kūno kultūros akademija
Groningeno Hanze universitetas
Agderio universitetas
Leirijos politechnikos institutas
Lisabonos technikos universitetas
Fernando Pessoa universitetas
Tras-os-Montes e Alto Douro universitetas
Oradia universitetas
Bratislavos Komenskio universitetas
Mariboro universitetas
HAAGA-HELIA taikomųjų mokslų universitetas
Juvaskiulės universitetas
Oulu taikomųjų mokslų universitetas
Laplandijos universitetas
Malmės universitetas
Stokholmo universitetas
Abant Izzet Baysal universitetas
Dokuz Eylul universitetas
Egėjo universitetas
Bairoito universitetas
Eseno universitetas
Getingeno Georgo Augusto universitetas
Vokietijos sporto universitetas
Paderborno universitetas

Miestas
Gracas
Zalcburgas
Gentas
Leuvenas
Sofija
Brno
Praha
Aarhus
Nestvedas
Odensė
Tartu
Atėnai
Barselona
Valensija
Kampobasas
Kasinas
Verona
Mančesteris
Vusteris
Ryga
Ryga
Rėzeknė
Poznanė
Varšuva
Vroclavas
Groningenas
Kristiansandas
Leirija
Lisabona
Portas
Vila Realis
Oradia
Bratislava
Mariboras
Vierumakis
Juvaskiulė
Oulu
Rovaniemis
Malmė
Stokholmas
Bolu
Izmiras
Izmiras
Bairoitas
Esenas
Getingenas
Kelnas
Paderbornas
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Šalis
Austrija
Austrija
Belgija
Belgija
Bulgarija
Čekija
Čekija
Danija
Danija
Danija
Estija
Graikija
Ispanija
Ispanija
Italija
Italija
Italija
Jungtinė Karalystė
Jungtinė Karalystė
Latvija
Latvija
Latvija
Lenkija
Lenkija
Lenkija
Nyderlandai
Norvegija
Portugalija
Portugalija
Portugalija
Portugalija
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Suomija
Suomija
Suomija
Švedija
Švedija
Turkija
Turkija
Turkija
Vokietija
Vokietija
Vokietija
Vokietija
Vokietija
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