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Universiteto misija, vizija ir vertyb ės 
 
Lietuvos sporto universitetas (LSU) yra vienintelė Lietuvoje specializuota aukštojo mokslo 

institucija, rengianti sporto mokslo specialistus: aukščiausios kvalifikacijos trenerius, reabilitacijos, 
fizinio ugdymo, rekreacijos specialistus ir kt. Per visus veiklos metus šį universitetą baigė virš 14000 
sporto mokslo specialistų. 

Universitetą baigė daug žymių mokslininkų, pasaulyje garsių trenerių, visuomenės veikėjų. 
Nemažai LSU absolventų yra tapę olimpinių žaidynių nugalėtojais, Pasaulio ir Europos čempionatų 
prizininkais. Veržlus, lankstus ir atsinaujinęs Lietuvos sporto universitetas dėl savo vykdomų mokslo, 
studijų, poveikio šaliai ir regionui, strateginio valdymo veiklų tarptautinių ekspertų buvo įvertintas 
aukščiausiu balu, tai sudaro galimybes universitetui būti sporto mokslo lyderiu, sėkmingai plėtoti jo 
pasirinktą sporto mokslo ir studijų kryptį bei būti naudingam Lietuvai ir visai Europai. 

Vizija  

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

Misija  

Skatinti visuomenės darnią pažangą, būti jai naudingam išskirtiniais tarptautinio lygio sporto 
mokslo tyrimais bei studijomis 

Vertybės 

1. Pagarba išskirtiniam pažinimui, laiduojančiam mokslo ir studijų vienovę, nuolatinės 
pažangos plėtrą. 

2. Visapusiškas naujų idėjų, iniciatyvų, inovacijų, profesionalumo ir lyderiavimo skatinimas. 
3. Akademinių paslaugų prieinamumo ir kokybiškumo laidavimas Lietuvos ir užsienio 

moksleiviams bei studentams, dirbančiajai ir senjorų bendruomenei, verslo, viešojo 
sektoriaus institucijoms. 

4. Aktyvaus dialogo su nacionaliniais ir užsienio partneriais (klientais) skatinimas. 
5. Tarpusavio pagarba, tolerancija, kompetencija ir pasitikėjimu grįstas komandos darbas. 
6. Pagarbos sveikam gyvenimo būdui ir olimpinėms idėjoms skatinimas, ugdymas ir rodymas. 
7. Pilietiškumo ir patriotizmo skatinimas, atsiribojant nuo bet kokios politinės ideologijos. 
 

Rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas 
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Struktūra ir jos pokyčiai 
 
2014 m. rugsėjo 26 d. Universiteto Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 5) bendru Tarybos narių 

sutarimu nutarta pakeisti Lietuvos sporto universiteto 2013 m. rugpjūčio 18 d. posėdžio (protokolo 
Nr. 4) nutarimą Nr. 1 ir patvirtinti šiuos Universiteto struktūros pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 
2014 m. spalio 1 d.: 

1) sujungti Ryšių su visuomene bei Rinkodaros skyrius ir vadinti Ryšių su visuomene 
skyriumi, pavaldų LSU Kancleriui; 

2) viešųjų pirkimų funkciją perkelti iš Infrastruktūros skyriaus į Personalo ir teisės skyrių; 
3) Kokybės valdymo ir akreditacijos skyriaus pavadinimą keisti į Kokybės valdymo skyrių. 
 
 

Strateginis valdymas ir kokybės užtikrinimas 
 
Strateginio valdymo skyrius 2014 metais atliko šiuos darbus: 
1. Inicijavo ir koordinavo veiklą, kurios rezultatas – 2014 m. liepos 11 d. bendradarbiavimo 

sutartis tarp Lietuvos sporto universiteto ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (reg. 
nr. S-271/S-43); 

2. Atliko LSU integruotos veiklos plėtros strategijos (2012–2017 m.) 2014 m. stebėseną ir 
analizę; 

3. Organizavo LSU integruotos veiklos plėtros strategijos (2012–2017 m.) 2013 m., 2014 m. 
darbų planų rezultatų viešinimą internetinėje erdvėje (žr. http://www.lsu.lt/apie-lsu/ataskaitos); 

4. Universitete vykdomoms veikloms efektyvinti ir, gerinant valdymo kokybę, pateikė 
pasiūlymų dėl LSU integruotos veiklos plėtros strategijos (2012–2017 m.) tobulinimo, kurie patvirtinti 
2014 m. balandžio 18 d. vykusiame Universiteto Senato posėdyje (protokolo Nr. 7) ir 2014 m. 
balandžio 30 d. Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 3) kaip nauja LSU Strategijos redakcija; 

5. Parengė 2014 m. Lietuvos sporto universiteto išorinio vertinimo savianalizės LSU veiklos 
atitikties dalį ,,Strateginis valdymas“, kuri buvo teigiamai įvertinta ekspertų; 

6. Parengė 2015 metų LSU darbų plano projektą. 
 
 
Lietuvos sporto universiteto kokybės politika 
 
Lietuvos sporto universitetas įsipareigoja atitikti  tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus, 

teikdamas kokybišką sporto ir su juo susijusių sričių aukštąjį išsilavinimą, atlikdamas mokslinių 
tyrimų ir vykdydamas eksperimentinę plėtrą pagal veiksmingą ir efektyvią kokybės užtikrinimo 
sistemą, pagrįstą veiklos planavimu, įgyvendinimu ir kokybės užtikrinimu, vertinimu ir nuolatiniu 
tobulinimu. 

2013 m. spalio 1 d. buvo įsteigta Kokybės taryba (rektoriaus įsakymu Nr. ISAK/ 237 B), 
kurios pagrindinė atsakomybė – patarti Rektoriui kokybės užtikrinimo klausimais. Šią tarybą sudaro 
10 narių – skiriami 8 akademinio ir neakademinio personalo nariai, dekanų teikimu skiriami 2 nariai – 
studentai.  

Siekiant tobulinti LSU valdymą ir vykdomą veiklą, 2014 m. sausio – balandžio mėn. Kokybės 
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taryba atliko Universiteto veiklos savianalizę – įsivertinimą pagal Bendrąjį vertinimo modelį (toliau – 
BVM). Pagrindinis įsivertinimo tikslas – nustatyti Universiteto veiklos tobulinimo pagrindus. Kokybės 
taryba vertino 2011–2014 m. Universiteto veiklą. 

Modelyje buvo pateikti šie 9 kriterijai, kurie yra išskaidyti į 28 dalinius kriterijus (1 pav.): 
 

 

1 pav. BVM įsivertinimo kriterijai 
 
Kokybės tarybos nariai savarankiškai atliko kiekvieno kriterijaus ir dalinio kriterijaus 

įvertinimą. Vienam kriterijui buvo skiriamos 7 dienos, išskyrus 4 kriterijų – šiam kriterijui buvo skirta 
14 dienų. Po kiekvieno individualaus kriterijaus įvertinimo, Kokybės taryba rinkosi į konsensuso 
posėdžius. Iš viso įvyko 10 konsensuso posėdžių. 

Pagal galimybių kriterijus, Universiteto valdymas ir vykdoma veikla buvo įvertinta 43,16 balų 
vidurkiu, pagal rezultatų kriterijus – 46,99 balų vidurkiu. Abu įvertinimo vidurkiai parodo 
Universiteto veiklos ir valdymo stabilumą (galimybių kriterijų skalėje Universiteto veikla ir valdymas 
yra priskiriami ,,Atlikimo“ fazei, rezultatų kriterijų skalėje – stabilios tendencijos/ keli rezultatai 
atitinka kriterijus). Įvertinimo metu buvo nustatytos 54 stiprybės ir 53 tobulintinos sritys. 

2011–2012 m. vykdant projektą ,,LKKA studijų sistemos efektyvumo didinimas“ VP1-2.1-
ŠMM-04-K-01-004, LSU kartu su UAB ,,Civitta“ atliko veiklos įsivertinimą pagal BVM. 2014 ir 
2012 metų įsivertinimo rezultatų palyginimas pateikiamas 2 ir 3 pav.: 

 

 

2 pav. 2014 m. BVM įsivertinimo metu gauti rezultatai 
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3 pav. 2012 m. ir 2014 m. atliktų įsivertinimų pagal BVM rezultatų lyginimas 
 
Nuo 2014 m. kovo 19 d. iki balandžio 18 d. Kokybės taryba parengė LSU Tobulinimo 

veiksmų planą. Pagrindinis plano tikslas – plėtoti įsivertinimo metu nustatytas Universiteto veiklos 
tobulintinas sritis. Kokybės taryba konsensuso būdu/  bendru susitarimu atrinko ir priskyrė prioritetų 
10 – čiai (iš 53 tobulintinų sričių) svarbiausių tobulintinų sričių.  Šio plano stebėseną atlieka Kokybės 
valdymo skyrius, kontrolę – rektorius. 

Siekiant geriau stebėti ir kontroliuoti Integruotos veiklos plėtros strategijos 2012–2017 m. 
įgyvendinimą, strategija buvo išskaidyta į dalis. Kiekviena Strategijos dalis yra nuolat stebima ir 
kontroliuojama – nustatytais laikotarpiais atsakingi darbuotojai/padaliniai teikia savo veiklos ataskaitų, 
ypač išskiriant ugdomąjį vadovavimą. 

Strategijos išskaidytųjų dalių ataskaitų rengimo, stebėsenos ir kontrolės veiklos išsamiai 
aprašytos procedūros apraše ,,Valdyti Universiteto Integruotos veiklos plėtros strategijos stebėsenos ir 
kontrolės bei grįžtamojo ryšio užtikrinimo procesus“. 

Universitete 2014 m. buvo formalizuota pokyčių valdymo procedūra, kuri pateikiama Kokybės 
vadybos sistemos vadove. Universiteto struktūrinių ir sisteminių pokyčių valdymas remiasi šiais etapais: 
1) planavimas; 2) įgyvendinimas; 3) įvertinimas; 4) tobulinimas. Taip pat 7 pokyčių valdymo 
„žingsniai“. Visų etapų ir „žingsnių“ metu proporcingai paskirstoma atsakomybė ir suinteresuotų šalių 
įtraukimas priimant sprendimus, įskaitant studentus (LSU Studentų atstovybės atstovus). 

Universiteto pagrindiniai procesai (studijos, mokslas ir poveikis šaliai bei regionams) nuolat 
tobulinami pasitelkiant valdymo pertvarkymo principus ir metodus, sukuriant naują procesą, kuris 
vėlesniais etapais nuolat prižiūrimas ir tobulinimas (paprastai nauji procesai integruojami į 
Universiteto veiklą teikiant Strategijos keitimo/papildymo pasiūlymų).  

Procesų kokybės analizę nuolat atlieka procesų vadovai ir dalyviai – peržiūrimas numatytų 
veiklų efektyvumas, atliekama rizikų analizė (planuojant naujas veiklas, atliekama SSGG analizė). 
Įvertinus visas aplinkybes ir sąlygas, konsensuso būdu/ bendru susitarimu priimamas sprendimas, ar 
naujas procesas/ veikla bus diegiama ir įgyvendinama. 

Siekiant efektyviau valdyti ir kontroliuoti Universiteto vidaus dokumentus, jie buvo 
inventorizuoti. Atsižvelgiant į darbuotojų siūlymus, visi dokumentai buvo įdėti intranete, prie kurio 
turi prieigą visi LSU darbuotojai ne tik iš savo darbo kompiuterių, bet gali prisijungti ir esant už 
Universiteto (pasinaudojant savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu).  

2014 m. rugsėjo 26 d. (protokolo Nr.5) Tarybos sprendimu Kokybės valdymo ir akreditacijos 
skyriaus pavadinimas buvo pakeistas į Kokybės valdymo skyrių. 
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Studentai 
 
2014 m. spalio 1 d. Lietuvos sporto universitete studijavo 2008 pirmosios ir antrosios studijų 

pakopos studentai, iš jų nuolatine forma – 1661, ištęstine – 347. 
 

1 lentelė. I ir II pakopos studentų  pokytis pagal studijų formas 2004–2014 m. 

Studijų forma 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Nuolatinė – – – – – 641 1073 1330 1595 1534 1661 
Ištęstinė – – – – – 225 287 349 394 399 347 
Dieninė 1920 1938 1800 1736 1632 1139 687 337 – – – 
Neakivaizdinė 688 669 714 739 785 558 370 236 111 – – 
Vakarinė 72 53 18 – – – – – – – – 

Iš viso 2680 2660 2532 2475 2417 2563 2417 2252 2100 1933 2008 
 
2 lentelė. I ir II pakopos studentų pokytis pagal studijų formas ir fakultetus 2004–2014 m. 

Studijų forma Fakultetas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

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

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

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

Dieninė 

Rekreacijos ir sporto 
vadybos – – 221 237 259 – – – – – – 
Turizmo ir sporto vadybos 844 897 – – – – – – – – – 
Sporto biomedicinos 529 549 501 480 458 311 186 94 – – – 
Sporto edukologijos 547 492 1078 1019 915 828 501 243 – – – 

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

Neakivaizdinė 

Rekreacijos ir sporto 
vadybos – – 196 237 248 – – – – – – 
Turizmo ir sporto vadybos 205 266 – – – – – – – – – 
Sporto biomedicinos 74 85 89 113 132 94 50 34 37 – – 
Sporto edukologijos 409 318 429 389 405 464 320 202 74 – – 

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

Vakarinė 

Rekreacijos ir sporto 
vadybos – – 14 – – – – – – – – 
Turizmo ir sporto vadybos 41 30 – – – – – – – – – 
Sporto biomedicinos – – – – – – – – – – – 
Sporto edukologijos 31 23 4 – – – – – – – – 
Iš viso 72 53 18 – – – – – – – – 

Iš viso 2680 2660 2532 2475 2417 2563 2417 2252 2100 1933 2008 
 
Lyginant 2014 m. su 2013 m., bendrai studentų padaugėjo 3,74 proc.  
2014 m. Sporto edukologijos fakultete studijavo 746 studentai, o Sporto biomedicinos 

fakultete – 1262 studentai. 
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Valstybės finansuojamose vietose mokėsi 507 studentai (tai yra – 25,25 proc.), mokamose 
vietose – 1501 studentai (tai yra – 74,75 proc.). Didžiąją mokančių už studijas studentų dalį sudarė 
pirmosios pakopos studentai (1359 asmenys). 

 
3 lentelė. I ir II pakopos studentai pagal studijų finansavimo būdą 2014 m. 

2014 m. Bendras studentų skaičius 
Pilnai valstybės finansuojamų 
studentų skaičius 

Savo lėšomis studijuojančių 
studentų skaičius 

I pakopa 1713 354 1359 
II pakopa 295 153 142 

 
 

Priėmimas 
 
2014 m. priimta į 16 studijų programų: 8 pirmosios ir 7 antrosios studijų pakopos programas. 

Iš viso priimtas 551 studentas: 541 – į nuolatines studijas, 10 – į ištęstines studijas. 
 

4 lentelė. 2014 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų formas suvestinė 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 
Iš viso 

I pakopa II pakopa I pakopa II pakopa 
434 107 - 10 551 

 
5 lentelė. 2014 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas pagal studijų programas suvestinė  

Studijų programa 
Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

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

Sporto  
edukologijos  
fakultetas 

Kūno kultūra 39 13 52 – – – 
Socialinė pedagogika – – – – – – 
Edukologija – 14 14 – – – 
Sporto industrijos 30 – 30 – – – 
Turizmo ir sporto vadyba – 23 23 – – – 
Sportinė rekreacija ir turizmas 31 – 31 – – – 
Fizinis aktyvumas ir sveika 
gyvensena 

22 – 22 – – – 

Iš viso 122 50 172 – – – 

Sporto 
biomedicinos 
fakultetas 

Kineziterapija 103 21 124 – 10 10 
Fizinis aktyvumas ir 
visuomenės sveikata 

25 13 38 – – – 

Taikomoji fizinė veikla 21 – 21 – – – 
Treniravimo sistemos 163 16 179 – – – 
Sporto psichologija – 7 7 – – – 
Sporto fiziologija – – – – – – 
Iš viso 312 57 369 – – – 

Iš viso 434 107 541 – 10 10 

 
2014 metais vyko priėmimas į naują LSU pirmosios pakopos Fizinis aktyvumas ir 

sveika gyvensena studijų programą, kuri dėstoma anglų kalba. 
 

6 lentelė. Priimtųjų į I ir II pakopos studijas pokytis 2006–2014 m. 

Studijos 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
I pakopa 573 619 571 705 468 478 478 417 434 
II pakopa 163 154 150 154 127 102 112 146 117 
Iš viso 736 773 721 859 595 580 590 563 551 
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Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 
 
2014 m. į pirmosios pakopos studijas buvo priimta 434 studentų, t. y. 3,9 proc. daugiau nei 

2013 m. (2013 m. buvo priimta  417 studentų). 2014 m. į nuolatines studijas buvo priimtas 541 
studentas, į ištęstines – 10 studentų, o 2013 m. į nuolatines studijas buvo priimti 492 studentai, į 
ištęstines – 71 studentas. 

Lyginant priėmimą pagal studijų programas, 2014 m. daugiau buvo priimta  į pirmosios 
pakopos Taikomosios fizinės veiklos, tačiau mažėjo į Kineziterapijos studijų programas. 

 
7 lentelė. Priimtųjų į I pakopos studijas pokytis 2013–2014 m. 

Studijų programa 
Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

Sporto 
edukologijos  
fakultetas 

Kūno kultūra 28 39 7 – 
Socialinė pedagogika – – - – 
Sporto industrijos 27 30 10 – 
Sportinė rekreacija ir turizmas 24 31 – – 
Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena – 22 – – 
Iš viso 79 122 17 – 

Sporto 
biomedicinos  
fakultetas 

Kineziterapija 115 103 – – 
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 32 25 – – 
Taikomoji fizinė veikla 14 21 – – 
Treniravimo sistemos 139 163 21 – 
Iš viso 300 312 21 – 

Iš viso 379 434 38 – 
 
2014 m. bendrojo priėmimo konkurse, kurį vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 

bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), dalyvavo mažiau stojančiųjų negu 2013 m. (2014 m. 
užregistruoti 39 712 asmenys, 2013 m. – 41 015 asmenų). Taip pat mažėjo bendrai  stojančiųjų į 
Lietuvos sporto universitetą: 2014 m. buvo pateikti 5528 (2013 m. – 6042) pageidavimai, kuriuose 
nurodyta LSU studijų programa. Taip pat mažėjo asmenų, pasirinkusių 1–2 pageidavimu LSU studijų 
programas. Per pagrindinį priėmimo pirmąjį etapą pateikti 4538 pageidavimai, per papildomą 
priėmimą – 990 pageidavimų. 

 
8 lentelė. Pageidavimų prašyme skirstinys 2007–2014 m. (per visus priėmimo etapus) 

Metai 1–12 pageidavimai 1–2 pageidavimai 3–6 pageidavimai 
2007 5403 1882 1892 
2008 5271 1503 1827 
2009 7494 2203 2865 
2010 8876 2843 3636 
2011 5483 1772 2198 
2012 5265 1731 2211 
2013 6042 2013 2489 
2014 5528 1786 2350 

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

ir praėjusiais metais išlieka tendencija, kad daugiausia priimtųjų yra iš Kauno miesto ir rajono 
savivaldybės – 41,09 proc. Tai bendroji tendencija Lietuvoje, kad didmiesčiuose ar jų apskrityse baigę 
vidurines mokyklas ar gimnazijas yra linkę studijuoti savo apskričių universitetuose. 2014 m. 
baigusiųjų viduriniojo lavinimo mokyklas į pirmąjį kursą taip pat priimta iš Vilniaus miesto 
savivaldybės – 6,68 proc., Jonavos miesto savivaldybės – 3,64 proc., Alytaus ir Šiaulių miesto 
savivaldybių – 3,44 proc., Marijampolės miesto savivaldybės – 3,23 proc., Kėdainių miesto 
savivaldybės –1,82 proc.  
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9 lentelė. Informacija apie priėmimą į Akademiją per 2014 m. bendrąjį  priėmimą 

Studijų programa, nuolatinė forma 
Priimta 
iš viso 

Priimta Kviečiamųjų konkursiniai balai 

vf m 
Pirmojo Paskutiniojo Pirmojo Paskutiniojo 

vf vf m m 
Kūno kultūra 39 15 24 8,32 5,54 5,54 1,56 
Socialinė pedagogika  – – – – – – – 
Treniravimo sistemos 163 65* 98 8,92 5,92 5,9 2,54 
Sporto industrijos 30 1 29 6,71 6,71 3,82 0,9 
Sportinė rekreacija ir turizmas 31 1 30 6,08 6,08 5,52 0,88 
Kineziterapija 103 – 103 – – 6,76 2,92 
Fizinis aktyvumas ir visuomenės 
sveikata 

25 2 23 8,44 7,26 7,26 3,08 

Fizinis aktyvumas ir sveika 
gyvensena 

22 5 17 7,72 5,92 5,86 3,27 

Taikomoji fizinė veikla (NL) 21 – 21 – – 4,19 1,11 

Vf – valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta. 
* – 2 vietos yra tikslinio finansavimo. 

 
Lietuvos sporto universiteto Senato nutarimu 2014 m. nebuvo vykdomas priėmimas į 

ištęstinės formos pirmosios pakopos studijas.  
 

10 lentelė. Studentų priėmimo į I pakopos studijas pokytis pagal finansavimą 2005–2014 m. 

Studijų forma 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Dieninė 
vf 208 202 194 356 – – – – – – 
dvf 228 207 258 – – – – – – – 
m 5 1 4 48 – – – – – – 

Iš viso 441 410 456 404 – – – – – – 

Neakivaizdinė 
vf – – – – – – – – – – 
m 158 163 160 166 – – – – – – 

Iš viso 158 163 160 166 – – – – – – 

Nuolatinė 
vf – – – – 122 59 64 51 94 89 
m – – – – 405 330 328 346 285 345 

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

Ištęstinė 
vf – – – – 19 5 8 6 3 – 
m – – – – 159 74 78 75 35 – 

Iš viso – – – – 178 79 86 81 38 434 
Iš viso 599 573 616 570 705 468 478 478 417 434 

vf – valstybės finansuojama vieta, dvf – iš dalies valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta. 
 
Kaip ir kiekvienais metais priėmimas į LSU pirmosios pakopos studijų programų pirmąjį 

kursą buvo vykdomas vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio nuostatomis, t. y. 
valstybės finansuojamos studijų vietos pagal pirmosios pakopos studijų programas LSU teko pagal 
šalies mastu geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusių stojančiųjų pasirinkimą tarp aukštųjų 
mokyklų, neviršijant valstybės finansavimo, nustatyto kiekvienai studijų sričiai. Šiais metais į 
valstybės finansuojamas vietas buvo priimti 89 studentai, į mokamas vietas – 345 studentai. 

 
 
Priėmimas į antrosios pakopos studijas 
 
2014 m. valstybės finansuojamas antrosios pakopos vietas pagal mokslo ir (arba) studijų 

kryptis įsakymu patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (2014 m. kovo 27 d. 
įsakymo Nr. V-237). Lietuvos sporto universitetui buvo skirtos 71 valstybės finansuojamos vietos. 
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Į LSU antrosios pakopos studijas 2014 m. buvo priimta 117 studentų, iš jų 107 – į nuolatines, 
10 – į ištęstines studijas. Į nuolatinės formos studijų programas buvo priimtas 71 valstybės 
finansuojamas studentas ir 36 studentai, studijuojantys savo lėšomis. Į ištęstinės formos studijas 
priimta 10 studentų, studijuojančiųjų savo lėšomis. 

 
11 lentelė. 2014 m. priėmimo į II pakopos studijas rezultatai 

Studijų programos Priimta (vf, m) 

Nuolatinės studijos 

Edukologija 14 
Sporto psichologija 7 
Kūno kultūra 13 
Treniravimo sistemos 16 
Turizmo ir sporto vadyba  23 
Sporto fiziologija ir genetika – 
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 13 
Taikomoji fizinė veikla – 
Kineziterapija  21 

Iš viso 107 
Ištęstinės studijos Kineziterapija 10 
 Iš viso 10 

 
Didžiausias konkursas per 2014 m. priėmimą buvo į antrosios pakopos Fizinis aktyvumas ir 

visuomenės sveikata (8,5 pageidavimo į vieną vietą) ir Sporto psichologija (4,33 pageidavimo į vieną 
vietą), kadangi šiose studijų programose buvo skirta mažai valstybės finansuojamų studijų vietų. 
Mažesnis konkursas buvo į Kineziterapijos (3,9 pageidavimo į vieną vietą), Turizmo ir sporto vadybos 
(3,47 pageidavimo į vieną vietą), Edukologijos (3,36 pageidavimo į vieną vietą) studijų programas. 

 
12 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos nuolatines studijas 2014 m. 

Studijų programos Forma 
Priimta 
(vf, m) 

Pageidavimų 
sk. (vf., m) 

Konkursas 
Kviečiamųjų konkursiniai balai 

Pirmojo Paskutiniojo Pirmojo Paskutiniojo 
vf vf m m 

Sporto edukologijos fakultetas 

Edukologija 
NL vf 11 37 3,36 10,16 8,63 – – 
NL m 3 3 1 – – 8,4 6,94 

Sporto 
psichologija 

NL vf 6 26 4,33 10,97 8,28 – – 
NL m 1 1 1 – – 7,28 7,28 

Treniravimo 
sistemos 

NL vf 10 39 3,9 11,22 8,46 – – 
NL m 6 6 1 – – 7,93 6,48 

Kūno kultūra 
NL vf 11 29 2,6 10,07 8,33 – – 
NL m 2 2 1 – – 7,59 6,56 

Turizmo ir 
sporto vadyba 

NL vf 17 59 3,47 11,11 8,75 – – 
NL m 6 12 2 – – 8,74 6,3 

Sporto biomedicinos fakultetas 

Kineziterapija 
NL vf 10 39 3,9 11,31 9,4 – – 
NL m 11 16 1,45 – – 9,13 7,34 

Fizinis 
aktyvumas ir 
visuomenės 

sveikata 

NL vf 6 51 8,5 13,43 9,79 – – 

NL m 7 7 1 – – 8,76 6,05 

Taikomoji 
fizinė veikla 

NL vf – – – – – – – 
NL m – – – – – – – 

Sporto 
fiziologija 

NL vf – – – – – – – 
NL m – – – – – – – 
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13 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos ištęstines studijas 2014 m. 

Studijų programos 
Priimta 

(m) 
Pageidavimų 
skaičius (m) 

Konkursas 
Kviečiamųjų konkursiniai balai 

Pirmojo Paskutiniojo 
Sporto 
biomedicinos 
fakultetas 

Kineziterapija (m) 10 14 1,4 9,2 7,6 

 
2014 m. buvo suorganizuotas papildomas priėmimas į šias antrosios pakopos studijų 

programas: Edukologijos, Turizmo ir sporto vadybos, Kineziterapijos, Treniravimo sistemų, Kūno 
kultūros, Sporto psichologijos, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos.  

2014 m. buvo vykdomas priėmimas į antrosios pakopos Kineziterapijos studijų programoje 
numatytas papildomas išlyginamąsias studijas. Į šias studijas priimti 26 asmenys, baigę 
neuniversitetinę studijų programą bei įgiję reabilitacijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir 
kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją. 2014 m. taip pat buvo vykdomas priėmimas į antrosios 
pakopos Turizmo ir sporto vadybos studijų programoje numatytas papildomas išlyginamąsias studijas. 
Į šias studijas priimti 28 asmenys,  baigę  neuniversitetinę studijų programą bei įgiję vadybos ir verslo 
administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Taip pat buvo vykdomas priėmimas į 
antrosios pakopos Kineziterapijos studijų programoje numatytas papildomas išlyginamąsias studijas 
Druskininkuose. Į šias studijas priimta 15 asmenų. 

Didžiąją dalį stojančiųjų į antrosios pakopos studijas sudaro LSU absolventai. 
 
 
Paskolos 
 
2014 m. Valstybinis studijų fondas LSU studentams paskolų skyrė du kartus – pavasarį ir 

rudenį. Paskolos buvo skiriamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 27 d. 
nutarimu patvirtintą naują Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, 
administravimo ir grąžinimo aprašą. Pagal šį aprašą studentai gali gauti valstybės ir valstybės remiamų  
paskolų. Valstybės paskolos teikiamos iš valstybės lėšų, o valstybės remiamos paskolos – iš kredito 
įstaigų lėšų.  

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

Fakultetas Pakopa 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m 
Sporto 
edukologijos  

I pakopa 48 59 30 31 23 14 11 9 
II pakopa 2 2 2 – 1 4 2 11 

Rekreacijos ir 
sporto vadybos  

I pakopa 13 14 2 – – – – – 
II pakopa 1 1 – – – – – – 

Sporto 
biomedicinos  

I pakopa 24 23 90 3 9 19 21 18 
II pakopa – 4 4 – 1 1 2 – 

Iš viso 88 103 128 34 34 38 36 38 
 
15 lentelė. I ir II pakopos studentų, kuriems Valstybinis studijų fondas suteikė paskolų  studijų įmokoms, 
pokytis pagal fakultetus 

Fakultetas Pakopa 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m 
Sporto 
edukologijos  

I pakopa 4 2 45 13 2 1 – – 
II pakopa – – – – – – – – 

Rekreacijos ir 
sporto vadybos  

I pakopa 4 1 1 – – – – – 
II pakopa – – – – – – – – 

Sporto 
biomedicinos  

I pakopa 1 1 5 – 1 – – – 
II pakopa – – – – – – – – 

Iš viso 4 4 51 13 3 1 – – 
 



 

STUDIJŲ KOKYBĖ IR KOMPETENCIJŲ PLĖTOTĖ 

21 

16 lentelė. I ir II pakopos studentų, kuriems Valstybinis studijų fondas suteikė paskolų studijų kainai sumokėti, 
pokytis pagal fakultetus 

Fakultetas Pakopa 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Sporto edukologijos  
I pakopa 61 49 40 46 
II pakopa 1 – 1 12 

Sporto biomedicinos  
I pakopa 29 72 80 119 
II pakopa – – 3 4 

Iš viso 91 121 124 181 
 
Iš viso paskolų buvo skirta 219 studentų: 38 – gyvenimo išlaidoms padengti, 181 – studijų 

kainai sumokėti. 
 
 

Studijų baigimas 
 
2013–2014 mokslo metais 306 pirmosios ir 84 antrosios pakopos studentai sėkmingai apgynė 

baigiamuosius darbus ar išlaikė baigiamuosius egzaminus. Jiems buvo išduoti Lietuvos sporto 
universiteto diplomai. Tačiau pasitaikė ir tokių atvejų, kai studentams nepavyko sėkmingai baigti 
studijų. Dažniausia išbraukimo iš studentų sąrašų priežastis – finansinių įsipareigojimų nevykdymas 
bei nepažangumas. 

 
17 lentelė. Absolventų kaita 2009–2014 m. 

Studijos 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
I pakopa 438 425 440 398 497 306 
II pakopa 105 99 99 125 77 84 

Iš viso 543 524 539 523 574 390 
 
Diplomai su pagyrimu 2014 m. birželio mėnesį buvo išduoti 4 pirmosios pakopos studijų 

programų studentams  ir 14 antrosios pakopos studijų programos studentų. 
 

18 lentelė. 2011–2014 m. išduoti diplomai pagal fakultetus 

Fakultetas Išduota diplomų I pakopos 
I pakopos  

su pagyrimu 
II pakopos 

II pakopos  
su pagyrimu 

2014 m. 
Sporto biomedicinos 198 150 3 48 6 
Sporto edukologijos 192 156 1 36 8 

Iš viso 390 306 4 84 14 

2013 m. 
Sporto biomedicinos 302 259 6 43 4 
Sporto edukologijos 268 235 3 33 5 

Iš viso 570 494 9 76 9 

2012 m. 
Sporto biomedicinos 285 206 4 79 9 
Sporto edukologijos 238 192 6 46 1 

Iš viso 523 398 10 125 10 

2011 m. 
Sporto biomedicinos 147 104 4 37 2 
Sporto edukologijos 392 326 6 56 4 

Iš viso 539 430 10 93 6 
 
Tikslinis finansavimas. Remiantis 2011 m. gruodžio 20 d. švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintu tikslinio finansavimo tvarkos aprašu Nr. V-2487, 2014 m. buvo pateiktos 46 paraiškos 
tiksliniam finansavimui gauti. Remiantis 2014 m. balandžio 18 d. ministro įsakymu Nr. V-338, buvo 
patvirtintos 27 pateiktos paraiškos ir skirtos šioms studijų programoms tikslinio finansavimo vietos: 13 
vietų Treniravimo sistemos, 4 vietos Taikomosios fizinės veiklos, 6 vietos Kūno kultūros ir 4 vietos 
Sporto industrijos studijų programos studentams. Kūno kultūros studijų programai buvo skirtos 6 
tikslinės vietos, tačiau 2 tikslinės vietos nebuvo sudarytos. Visoms kitoms studijų programoms 
tikslinės vietos buvo sudarytos. 
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Studijų kokybės užtikrinimas 
 
Atitiktis Europos aukštojo mokslo erdvės nuostatoms (ESG)  
MSĮ 41 straipsnio 1 punktas įpareigoja Universitetus turėti vidinę studijų kokybės užtikrinimo 

sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis ir 
aukštosios mokyklos patvirtinta veiklos kokybės gerinimo strategija, numatyti veikimo būdų ir 
priemonių, padedančių  užtikrinti jos teikiamo aukštojo išsilavinimo kokybę.  

2014 metais Universitete buvo toliau plėtojami šie vidinio studijų kokybės užtikrinimo 
procesai ir procedūros: studijų programų bei suteikiamų kvalifikacijų tvirtinimas, stebėsena bei 
vertinimas, studijų pasiekimų vertinimo ir įskaitymo sistema, studijų išteklių bei paramos studentams 
užtikrinimo sistema, mokymosi visą gyvenimą, kompetencijų pripažinimo, karjeros stebėsenos, 
studentų konsultavimo sistema ir kt.  

2014 m. nuolatos buvo teikiamas grįžtamasis ryšys studentams ir išorės dalininkams. 2014 m. 
pavasario semestre buvo paruošta skrajučių „Jūs sakėte, mes padarėme“, su pateikta informacija buvo 
supažindinti studentai ir išorės dalininkai.  

2014 m. birželio mėn. buvo atlikta studentų nuomonių apklausa. Studentų apklausa 
organizuota vadovaujantis 2012 m. gegužės 31 d. Senato posėdyje patvirtinta „Studentų požiūrio į 
studijų kokybę organizavimo ir vertinimo tvarka“. Atliktos apklausos rezultatai, Senato studijų 
komisijos pritarimu, viešinami Universiteto internetiniame tinklapyje. Taip pat jie buvo aptarti 
fakultetų studijų kokybės priežiūros komitetuose.  

 
Sporto biomedicinos ir Sporto edukologijos fakultetų Studentų tarybos 2014 m. veikla 
Sporto biomedicinos fakulteto Studentų taryba sukūrė filmuką būsimiems studentams 

pavadinimu „Ateik tobulėti su mumis kartu!“, kuris buvo žiūrimiausias iš visų reklaminių filmukų/ 
reportažų, esančių LSU Youtube kanale. Nuolat ir aktyviai dalyvavo Universiteto akademinėje 
veikloje siūlydami idėjų, teikdami pastabų, dalyvaudami susitikime su tarptautiniais vertintojais. 
Padėjo kurti Universiteto „LSU – 2030“ viziją, teikė idėjų, kurios turėtų būti išskirtos kuriant ateities 
Universitetą. Gruodžio 12 d. dekanui padėjo surengti aktualią paskaitą-diskusiją „Kas yra gera 
paskaita?“, kurią skaitė  LSU Rektorius A. Skurvydas. Gruodžio 17 d. su LSU sielovados Kapelionu 
organizavo renginį „Tikroji Šv. Kalėdų prasmė“.  

2014 m. Sporto edukologijos fakulteto Studentų taryba analizavo Lietuvos sporto universiteto 
savianalizę, teikė pastabų, siūlymų, dalyvavo susitikime su tarptautiniais vertintojais. Aktyviai talkino 
rengiant studijų programų savianalizes (pirmosios pakopos Kūno kultūros, pirmosios pakopos 
Sportinė rekreacija ir turizmas bei antrosios pakopos Edukologija studijų programų) ir dalyvavo 
susitikimuose su išoriniais ekspertais. LSU 80-ies metų sukakčiai paminėti surengė paskaitą 
dėstytojams „LSU vizija – 2030“. 

 
Sporto biomedicinos ir Sporto edukologijos fakultetų studijų kokybės priežiūros 

komitetų veikla 2014 m. 
Sporto biomedicinos fakulteto studijų kokybės priežiūros komitetas jungtiniame posėdyje (su 

Sporto edukologijos fakulteto studijų kokybės priežiūros komitetu) 2014 m. vertino 15 modulių, kurie 
dėstomi abiejų fakultetų studentams. 13 modulių atestavo 3 metams, 2 modulius atestavo 1 metams, 
kadangi tik iš dalies atitiko modulio atestavimo tvarką. Komitetas vertino 114 Sporto biomedicinos 
fakulteto studijų programose dėstomų modulių, iš kurių 51 modulis yra pasirinktos sporto šakos 
teorijos, didaktikos ir praktikos. Iš viso 3 metams atestuoti  45 moduliai, 1 metams – 64 moduliai, 
neatestuoti  – 5 moduliai. 

Sporto edukologijos fakulteto studijų kokybės priežiūros komitetas jungtiniame posėdyje (su 
Sporto biomedicinos fakulteto studijų kokybės priežiūros komitetu) 2014 m. vertino 18 modulių, kurie 
dėstomi abiejų fakultetų studentams. 17 modulių atestavo 3 metams, 1 modulį atestavo 1 metams, 
kadangi tik iš dalies atitiko modulio atestavimo tvarką. Komitetas vertino 45 Sporto edukologijos 
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fakulteto studijų programose dėstomų studijų modulių, iš kurių 33 moduliai – atestuoti 3 metams, 12 
modulių – 1 metams. 

Sporto biomedicinos ir Sporto edukologijos fakultetų studijų kokybės priežiūros komitetuose 
vadovaujantis „Studentų požiūrio į studijų kokybę organizavimo ir vertinimo tvarka“ vyko studentų 
apklausų rezultatų aptarimas, buvo organizuojami studentų ir studijų modulių dėstytojų pasitarimai 
norint pagerinti studijų kokybę. 

 
Studijų programų išorinis vertinimas. 2014 metais Studijų kokybės priežiūros centras 

organizavo devynių Lietuvos sporto universiteto studijų programų vertinimą ir akreditavimą. Per 2014 
metus tarptautinių ekspertų įvertintos ir akredituotos šios studijų programos:  

1. Pirmosios pakopos Kūno kultūra studijų programa akredituota 6 metų laikotarpiui (2014 m. 
rugpjūčio 28 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. SV6-50); 

2. Pirmosios pakopos Treniravimo sistemos studijų programa akredituota 6 metų laikotarpiui 
(2014 m. rugpjūčio 28 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. SV6-50); 

3. Pirmosios pakopos Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata studijų programa akredituota 
3 metų laikotarpiui (2014 m. rugsėjo 29 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas 
Nr. SV6-56); 

4. Pirmosios pakopos Taikomoji fizinė veikla studijų programa akredituota 3 metų laikotarpiui 
(2014 m. rugpjūčio 11 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. SV6-43); 

5. Antrosios pakopos Kineziterapija studijų programa akredituota 6 metų laikotarpiui (2014 m. 
rugpjūčio 11 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. SV6-43); 

6. Antrosios pakopos Taikomoji fizinė veikla studijų programa akredituota 6 metų laikotarpiui 
(2014 m. rugpjūčio 11 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. SV6-43); 

7. Antrosios pakopos Kūno kultūra studijų programa akredituota 6 metų laikotarpiui (2014 m. 
rugpjūčio 28 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. SV6-50); 

8. Antrosios pakopos Sporto psichologija studijų programa akredituota 3 metų laikotarpiui 
(2014 m. rugsėjo 29 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. SV6-56); 

9. Antrosios pakopos Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata studijų programa akredituota 3 
metų laikotarpiui (2014 m. rugsėjo 29 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas 
Nr. SV6-56). 

2014 metais buvo intensyviai rengtasi ir pirmosios pakopos Sportinė rekreacija ir turizmas bei 
antrosios pakopos Edukologija studijų programų išoriniam vertinimui, rengiama studijų programų 
savianalizės tekstų  lietuvių ir anglų kalbomis. 

 
Studijos Druskininkuose. 2014 metais Senato sprendimu buvo pradėtos antrosios pakopos 

Kineziterapijos išlyginamosios studijos Druskininkuose.  Išlyginamųjų studijų programoje studijavo 
15 studentų, kurie 2015 metais pradėjo antrosios pakopos studijas Kineziterapijos magistrantūros 
studijų programoje. Druskininkuose 2014 m. taip pat buvo vykdomos ir antrosios pakopos Turizmo ir 
sporto vadyba studijų programos studijos. 

Senato studijų komisija. Per 2014 m. buvo surengti 6 Senato studijų komisijos posėdžiai, 
kurių metu buvo svarstomi Universiteto padalinių, rektoriaus įsakymu ar studijų prorektorės 
potvarkiais sudarytų darbo grupių parengtų dokumentų, susijusių su studijomis, projektai, studijas 
reglamentuojančių norminių dokumentų tikslinimo klausimai, svarstyti naujų arba tobulinamų studijų 
programų aprašai. 

Per 2014 m. buvo parengti ir patvirtinti šie su studijomis susiję dokumentai:  
• Pirmosios pakopos Kūno kultūra studijų programos planas (patvirtintas 2014 m. vasario 

6 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 1); 
• Pirmosios studijų pakopos baigiamųjų egzaminų reglamentas (patvirtintas 2014 m. vasario 

6 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 1); 
• LSU karjeros ir kompetencijų plėtotės centro neformaliojo švietimo programų atestavimo 

tvarka (patvirtinta 2014 m. vasario 6 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 1); 
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• LSU nuotolinių ir mišrių studijų organizavimo ir vykdymo tvarka (patvirtinta 2014 m. 
vasario 6 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 1); 

• LSU priėmimo taisyklės 2014 m. (patvirtintos 2014 m. vasario 6 d. LSU Senato posėdyje, 
protokolo Nr. 1); 

• LSU Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir 
pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašas (patvirtintas 2014 m. vasario 6 d. LSU 
Senato posėdyje, protokolo Nr. 1); 

• LSU Studentų refleksijos ugdymo ir mokymosi pasiekimų aplanko kaupimo tvarka 
(patvirtinta 2014 m. birželio 4 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5); 

• Pirmosios pakopos „Kineziterapija“ studijų programos planas (patvirtintas 2014 m. birželio 
4 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5); 

• Pirmosios pakopos Treniravimo sistemos studijų programos planas (patvirtintas 2014 m. 
birželio 4 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5); 

• Pirmosios pakopos Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata studijų programos planas 
(patvirtintas 2014 m. birželio 4 d. LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5); 

• Antrosios pakopos Edukologija studijų programos planas (patvirtintas 2014 m. birželio 4 d. 
LSU Senato posėdyje, protokolo Nr. 5). 

 
Studijų proceso administravimas. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2014 m. buvo siekiama 

dar geriau tvarkyti studijų procesą. Buvo iš naujo paskirstytos funkcijos tarp fakultetų ir Studijų kokybės 
priežiūros centro darbuotojų, siekiant organizuojant studijas įgyvendinti „vieno langelio“ principą. 

2014 m. studijų procesas buvo atnaujinamas ir papildomas naujų funkcijų. Lietuvos sporto 
universiteto akademinė informacinė sistema: sudaryta galimybė sudaryti ir tvarkyti studentų įmokas, 
atnaujintas studento profilis – įdiegtas studento būsenos rodymas. Atnaujinta studentų užsakomųjų 
pažymų sistema – įdiegta naujų pažymų šablonų. Taip pat atnaujinti įsakymų šablonai, sudarytas 
įsakymų, pažymų bei sutarčių registras. Pradėti darbai, kurie rodytų įsakymų išrašus studentams. 

 
 

Karjera ir kompetencij ų plėtotė 
 
Karjeros ir kompetencijų plėtotės centras (toliau – KKPC) 
Kursų, mokymų ir seminarų organizavimas išlieka viena pagrindinių KKPC veiklų. KKPC 

buvo organizuojami seminarai kūno kultūros mokytojams, treneriams, kineziterapeutams ir kitiems 
sporto srities specialistams. Per 2014 metus KKPC surengė ir padėjo surengti 36 įvairius kursus, 
kuriuose dalyvavo 1130 klausytojų. Renginių metu surinkta 183.270 Lt. 

 

 

5 pav. 2010–2014 m. KKPC vykdytų kursų, seminarų dalyvių skaičius 
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6 pav. 2010–2014 m. KKPC už kursus, seminarus gautų lėšų skaičius 
 
2014 metais didelis dėmesys skirtas Universiteto dėstytojų kvalifikacijos kėlimo tobulinimui, 

todėl per praėjusius metus buvo organizuoti 4 seminarai dėstytojams tema „Studijų proceso 
organizavimas: tradiciniai ir inovatyvūs studijų metodai“. Šių paskaitų metu dėstytojai dalinosi savo 
praktika bei turėjo galimybę susipažinti su naujais mokymo metodais. KKPC pirmą kartą buvo parengti 
ir suorganizuoti Andragogikos kursai, kurių klausytojais tapo jaunesnieji ar mažiau dėstymo patirties 
turintys dėstytojai Buvo organizuojami kursai LSU dėstytojams norintiems patobulinti savo anglų kalbos 
žinias bei kvalifikaciją. Kursus norintys lankyti dėstytojai ir administracijos darbuotojai buvo suskirstyti 
į tris grupes, atsižvelgiant į anglų kalbos žinias ir pagal LSU dėstytojų parengtas programas tobulino 
savo žinias. Dveji tarptautiniai kursai buvo suorganizuoti kartu su lektoriumi Vaidu Stalioraičiu iš 
Australijos. Kursų metu dalyviams buvo pateikta naujausia pasaulinė dėstymo metodika. 

2014 m. LSU studentams buvo organizuoti Kinijos kovų menų kursai, kuriuos rengė/ dėstė 
Pekino sporto universiteto kovos menų studentai. Šią gražią iniciatyvą planuojama tęsti ir kitais metais. 

2014 metais LSU internetiniame tinklapyje studentai turi galimybę matyti darbo ir praktikos 
pasiūlymų, kurie yra aktualūs jų pasirinktoms specialybėms. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 
KKPC įsteigė interaktyviąją darbo skelbimų lentą, kurioje studentai gali susipažinti su naujausiais darbo 
pasiūlymais. LSU internetiniame tinklapyje nuolat viešinama naujų darbo pasiūlymų studentams, kurie 
yra gaunami tiesiogiai iš galimų darbdavių bei skelbiami KKPC atliktos absolventų apklausos duomenys 
apie jų įsidarbinimą pabaigus studijas. Turime 2012 ir 2013 metų surinktų absolventų duomenų, o 2015 
metais šis sąrašas bus papildytas 2014 metais baigusių absolventų apklausos rezultatais. 

2014 metais KKPC buvo surengta pirmoji Karjeros diena skirta LSU studentams, kuriuos 
metu studentai turėjo galimybę susipažinti su įvairių organizacijų atstovais, susipažinti su praktikos ir 
įsidarbinimo galimybėmis.  

LSU studentams buvo surengta seminarų, kuriuose jie buvo mokomi rašyti CV bei motyvacinį 
laišką. Seminarus skaitė/ dėstė KC  pakviestas lektorius iš CVonline.lt organizacijos, su kuria 2014 m. 
buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Be to, studentams buvo organizuotas renginys 
bendradarbiaujant su VšĮ „Versli Lietuva“, kurios metu savo įžvalgomis ir pastabomis su studentais 
dalinosi jaunieji verslininkai bei organizacijų vadovai. 

 
 
Kita KKPC veikla 
 
LSU Alumni klubas. 2014 metais buvo bendraujama su mūsų universiteto Alumnais, kviečiant 

juos sugrįžti į universitetą ir pasidalinti patirtimi su šiuo metu studijuojančiais jaunaisiais sportininkais ir 
būsimaisiais verslininkais. Praėjusiais metais buvo organizuoti 5 mūsų Alumnų ir studentų susitikimai. 
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Norinčių būti LSU Alumnais užsiregistravo 174 LSU, LKKA ar KKI absolventai. Sutvarkyti teisiniai 
dokumentai ir atliktos procedūros, leidžiančios oficialiai įteisinti Alumnų klubą.  

Socialiniai partneriai. Per 2014 metus KKPC visiškai perėmė bendradarbiavimo sutarčių 
registro ir archyvavimo funkcijas. Praėjusiais metais  buvo pasirašytos 33 bendradarbiavimo sutartys 
su naujais universiteto partneriais. Siekiant sukurti naują, patrauklią universiteto ir esamų partnerių 
bendradarbiavimo formą, bendradarbiaujant/ tariantis su ITNSC buvo sukurtas naujasis tinklalapis, 
kuriame planuojame įdėti aktualios informacijos mūsų partneriams. Tinklalapio turinys parengtas 
remiantis apklausos duomenimis, kuri buvo atlikta dėl to, kad visi planai būtų įgyvendinti ir bandymas 
ateityje, elektroninėje erdvėje pateikti grįžtamojo ryšio anketų, kurios darytų tiesioginę įtaką, kad 
mūsų universiteto studijų kokybė pagerėtų. 

Trečiojo amžiaus universitetas. 2014 metų pavasarį  prasidėjusi iniciatyva tęsėsi ir rudens 
semestre. 2014 m. rudenį naujai užsirašė 127 senjorai, kuriems savanoriškai  paskaitas ir pratybas 
skaitė ir skaito LSU  universiteto dėstytojai ir studentai. Konsultuojantis su KKPC specialiste Birštono 
mieste buvo įsteigtas TAU ir pradėtos  organizuoti  paskaitos  senjorams, kurias taip pat skaito mūsų 
universiteto dėstytojai.  

Vertim ų paslaugos. 2014 m. KKPC  pratęsė bendradarbiavimo sutartį su vertimų biuru, kurio 
paslaugomis naudojosi ir anksčiau. Todėl 2014 metais ir toliau buvo koordinuojamos veiklos 
susijusios su dokumentų, programų vertimu į užsienio kalbas. Iš viso per 2014 metus vertimams į 
anglų ir rusų kalbas buvo pateikti 1187636 ženklai (apie 742 A4 puslapiai). 

Neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas. Projekto metu (žr. Projektai) 
8 dalyviams buvo pripažintos neformaliai įgytos kompetencijos, kurios leido jų kompetencijas įvertinti 
studijų balais. 2014 metų rudens semestre, pasibaigus projektui, turėjome 6 kandidatus, kurie buvo 
konsultuoti dėl neformaliai įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo. Viena iš kandidačių pateikė 
reikiamų dokumentų vertinimui ir vadovaujantis patvirtinta tvarka (Senato posėdis 2014 kovo 6 d.) jai 
pripažintos kompetencijos, kurios buvo įvertintos balais.  

Projektai. 2014 metais KKPC padėjo  plėtoti šias projektų veiklas, kurias organizavo kiti 
universiteto padaliniai: „Judėk kartu su LSU“, „Studijos be kliūčių: studentų, turinčių specialiųjų 
poreikių, integracija į Lietuvos sporto universiteto bendruomenę“, „Fizinio aktyvumo srityje dirbančių 
asmenų perkvalifikavimas ir kvalifikacijos tobulinimas“.  2014 m. birželio 30 d. baigėsi projektas 
„Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo 
įstaigose“ (FORMALIS) Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003/P1. Projekto veiklos buvo vykdomos pagal 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą 
gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“. 
Projekto FORMALIS veiklos finansuojamos Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšomis. 

Išvados 
1. Daugiau dėmesio skiriama, kad dėstytojų kvalifikacija būtų nuolatos tobulinama. Tęsiami 

anglų kalbos kursai, suorganizuoti naujo pobūdžio paskaitos-mokymai, kuriuose dėstytojai galėjo 
dalintis patirtimi, įgyti naujų žinių, kurias galėtų pritaikyti savo paskaitų metu. 

2. KKPC per paskutiniuosius metus pradėjo bendradarbiauti su būsimaisiais darbdaviais. 
Sukurtas naujas tinklalapis gerina KKPC individualumą bei palengvina ne tik studentų, bet ir 
suinteresuotų įmonių bendravimą su centru. 

3. Sėkmingai įsteigtas ir veiklą plėtojantis Trečiojo amžiaus universitetas leidžia gerinti 
universiteto kaip visuomeniškos institucijos įvaizdį. 

Iššūkiai ir tolesni darbai 
1. Plėtoti Alumnų klubo veiklą, padedant naujai išrinktai klubo valdybai ir prezidentui.  
2. Toliau atnaujinti ir plėtoti įvairių krypčių kursus ir mokymus, kurių specifika nebūtų  

susijusi ar susieta su universitete vykdomomis veiklomis. 
3. Tęsti socialinių partnerių glaudesnio bendradarbiavimo iniciatyvą, organizuojant pirmąjį 

partnerių forumo suvažiavimą Universitete.  
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Strateginės mokslinių tyrim ų kryptys ir mokslo grupės 
 
2011 m. gruodžio 8 d. Akademijos Senato posėdyje (protokolo Nr. 3) buvo patvirtintos 

penkios strateginės mokslinių tyrimų kryptys, jų vadovai, kurie sudarė mokslininkų grupes. 2013 m. 
gruodžio 5 d. (protokolo Nr. 3) Senato posėdyje buvo patvirtintos atnaujintos mokslininkų grupės. 

 
1. Treniravimo mokslas, sporto fiziologija ir genetika.  

Vadovas – e. prof. p. dr. Aivaras Ratkevičius. 
1.1. Sporto ir sveikatos molekulinė biologija ir genetika .Vadovas – doc. dr. Tomas Venckūnas. 
1.2. Aerobinio metabolizmo greitosios adaptacijos fiziniams krūviams ypatumai priklausomai nuo 

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

1.3. Treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinis funkcinės būklės vertinimas, griaučių raumenų 
funkcinės būsenos gerinimas. Vadovas – prof. habil. dr. Jonas Poderys. 

1.4. Greitumo ir galingumo ugdymo technologijos. Vadovas – prof. dr. Aleksas Stanislovaitis. 
2. Raumenys, judesių valdymas ir reabilitacija.  

Vadovas – prof. habil. dr. Albertas Skurvydas. 
2.1. Raumenų nuovargis, pažeida, greitosios adaptacijos fenomenai  ir reabilitacija. Vadovas – 

e. prof. p. dr. Sigitas Kamandulis. 
2.2. Hipertermija,  hipotermija ir motorinės bei kognityvinės sistemos darbingumas. Vadovas – 

dr. Marius  Brazaitis. 
2.3. Judesių valdymas ir neuroreabilitacija. Vadovas – prof. habil. dr. Albertas Skurvydas. 
2.4. Kompleksinių sistemų teorijos taikymas biomedicininiuose tyrimuose. Vadovas – prof. dr. 

Kazimieras Pukėnas. 
3. Neįgaliųjų įgalinimo fiziologiniai ir socialiniai aspektai.  

Vadovas – doc. dr. Kęstutis Skučas. 
3.1. Neįgaliųjų biosocialinių funkcijų ypatumai ir psichopedagoginiai neįgaliųjų įgalinimo aspektai. 

Vadovė – doc. dr. Vida Ostasevičienė. 
3.2. Taikomosios fizinės veiklos fiziologiniai ir psichosocialiniai aspektai. Vadovas – doc. dr. 

Kęstutis Skučas. 
4. Sveikatos, fizinis ir socialinis ugdymas pokyčius patiriančioje visuomenėje.  

Vadovas – prof. dr. Saulius Šukys. 
4.1. Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo tyrimai ir nutukimo prevencijos programų efektyvumo 

vertinimas. Vadovė – dr. Miglė Bacevičienė. 
4.2. Sportuojančių, fiziškai aktyvių ir nesportuojančių paauglių psichinės sveikatos komponentų 

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

4.3. Vertinimo sistemos kūno kultūros pamokose (buvusioje Sovietų Sąjungoje) ir suaugusių 
žmonių fizinio aktyvumo sąsajos. Vadovas – doc. dr. Arūnas Emeljanovas. 

4.4. Kūno kultūros ir sporto specialistų kūrybingumo, profesinės kompetencijos bei vertybių raiška 
tarpdisciplininiame kontekste. Vadovė – prof. dr. Audronė Dumčienė. 

4.5. Socialinis ugdymas ir psichologinis rengimas besikeičiančioje visuomenėje. Vadovas – prof. 
dr. Romualdas Malinauskas. 



 
MOKSLO REZULTATYVUMO GERINIMAS 

 

30 

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

Edmundas Jasinskas 
5.2. Laisvalaikio industrijos organizacijų klimato būklės ir žmogiškųjų išteklių valdymo tyrimai. 

Vadovė – doc. dr. Jolita Vveinhardt. 
 
 

Mokslini ų tyrim ų ir eksperimentinės plėtros finansavimas 
 
Mokslininkai, siekdami gauti finansavimą tyrimams atlikti, bendradarbiauja su socialiniais 

partneriais, teikia projektų fondams. 2014 m. du projektai gavo finansavimą iš Lietuvos mokslo 
tarybos: Senėjimo sąsajos su motorinės ir kognityvinės sistemos nuovargiu ir atsparumu hipertermijai 
(vad. prof. habil. dr. A. Skurvydas) ir Mobingo / patyčių, kaip psichosocialinio stresoriaus prevencija, 
įgyvendinant ISA (vad. doc. dr. J. Vveinhardt). 2014 m. Universiteto dėstytojai tęsė 3 Lietuvos mokslo 
tarybos remiamus projektus. 2014 m. Lietuvos sporto universiteto mokslininkai tęsė projekto vykdymą 
pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ 
priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (bendroji projekto 
suma 1 066 468 Lt). LSU mokslininkai T. Venckūnas ir A. Ratkevičius iš Europos diabeto tyrimų 
fondo gavo finansavimą vykdyti tyrimus tema „Citrate synthase as a target in treating obesity and 
diabetas“ (projekto vertė – 99 210 eurų (114 034 Lt). Iš viso 2014 m. Universiteto dėstytojai gavo 
finansavimą tyrimams atlikti už 1076983 Lt sumą (19 lentelė). 

 
19 lentelė. Universiteto mokslininkų 2014 m. gautos lėšos  

Lėšas skyrusios institucijos 
pavadinimas 

Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų 
pavadinimas 

Gautas  
finansavimas, Lt 

Lietuvos mokslo taryba 

Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemos savybes 
lemiančių genetinių veiksnių identifikavimas 

138 300 

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

56 400 

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

60 400 

Senėjimo sąsajos su motorinės ir kognityvinės sistemos 
nuovargiu ir atsparumu hipertermijai 

105 000 

Mobingo / patyčių, kaip psichosocialinio stresoriaus 
prevencija, įgyvendinant ISA 

29 800 

ES fondo lėšos 

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

266 617 

Europos diabeto tyrimų fondas Citrate synthase as a target in treating obesity and diabetes 114 034 

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

0 

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

110 000 

KKSD Sporto industrijos mokslo ir studijų bazės modernizavimas 10 000 

KKSD 
Duomenų bazės apie saugius ir efektingus maisto papildus 
sportininkams sukūrimas 

20 000 

MITA, EUREKA 
Išmanioji apranga sportui ir sveikatai (Smart wearable 
sport and health solutions ) 

37 464 

UAB „Taupymo sprendimai“ 
Mobingo darbuotojų santykiuose diagnozavimas, siekiant 
kelti vadybos kultūros lygį 

16 000* 

UAB „Anupriškių parkas“ 
Turizmo organizacijos (apgyvendinimo paslaugas teikian-
čios organizacijos) kaip besimokančios modelio sukūrimas 

15 420* 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Lėšas skyrusios institucijos 
pavadinimas 

Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų 
pavadinimas 

Gautas  
finansavimas, Lt 

UAB „Norvegijos statyba“ Statybų įmonės konkurencingumo tyrimas 10 743,8* 
UAB „Lietuvis“ Renginių organizavimo įmonės konkurencingumo 

tyrimas 
10 743,8* 

UAB „TV partneriai“ UAB „TV partneriai“ strateginės paslaugų plėtros 
kryptys 

16 000* 

VšĮ „Atskirties mažinimo 
iniciatyvos“ 

Kineziterapija vaikams „Tieskis“ 16 000* 

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

16 000* 

FTVA 
Didelio meistriškumo jaunųjų futbolininkų rengimo 
optimizavimas 

2 000 

Kūno kultūros ir sporto skyriaus 
sporto mokykla „Viltis“ 

Įvairaus meistriškumo sportininkų rengimo 
optimizavimo tyrimas 

15 000 

Lietuvos automobilių federacija Jaunųjų kartingo vairuotojų rengimo optimizavimas 400 
MITA Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir gyvosios gamtos 

MTEP rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų 
perdavimo plėtros galimybių studija. 

10 660 

EK  Apsaugoti jaunimo sportą (Safeguarding youth sport) 0** 
KTU Intelektualių dėvimų jutikli ų sistemos, skirtos žmogaus 

sveikatingumo stebėsenai, tyrimai laboratorinėmis ir 
realiomis sąlygomis 

48400* 

Iš viso 1125383 

*L ėšos bus pervestos tik 2015 m. 
** Pinigai skirti tik komandiruotėms. 
 

Dešimčiai Universiteto dėstytojų buvo skirta Lietuvos mokslo tarybos parama mokslinėms 
išvykoms už 37 366 Lt sumą (20 lentelė). 
 
20 lentelė. Universiteto mokslininkų gautos lėšos 2014 m. mokslinėms išvykoms  

Lėšas skyrusios 
institucijos 

pavadinimas 
Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų pavadinimas 

Gautas 
finansavimas, Lt 

Lietuvos mokslo 
taryba 

Parama dalyvauti 6-ojoje Edukologijos mokslų tarptautinėje 
mokslinėje ir praktinėje konferencijoje Maltoje (B.Švagždienė) 

3925 

Parama dalyvauti  2014 Pažangos ir vadybos mokslų tarptautinėje 
konferencijoje – ICAMS2014 Barselonoje (L. Jesevičiūtė-Ufartienė) 

4136 

Parama dalyvauti 6-ojoje Edukologijos mokslų tarptautinėje 
mokslinėje ir praktinėje konferencijoje Maltoje (E. Jasinskas) 

3925 

Parama dalyvauti mokslinėje konferencijoje „2nd International 
conference of tourism, hospitality and recreation“ (R. Navickienė) 

3008 

Parama dalyvauti mokslinėje konferencijoje „7th International 
Scientific Conference on Kinesiology“ (I. Valantinė) 

5026 

Parama dalyvauti mokslinėje konferencijoje „7th International 
Scientific Conference on Kinesiology“ (R. Kreivytė) 

5026 

Parama dalyvauti mokslinėje konferencijoje „7th International 
Scientific Conference on Kinesiology“ (I. Tilindienė) 

5026 

Parama dalyvauti mokslinėje konferencijoje,  „The 2014 Wingate 
Congress of Exercise & Sport Sciences“ (V. Česnaitienė) 

3609 

Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje Europos sporto vadybos 
asociacijos konferencijoje „Socialinis ir komercinis sporto poveikis“ 
(I. Valantinė) 

3675 

 
Parama dalyvauti mokslinėje konferencijoje ,,Challenges for 
Occupational Epidemiolgy in the 21st century“ (V. Malinauskienė) 

5000 

Iš viso 42356 
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2014 metais Universiteto mokslininkų grupės pateikė Lietuvos mokslo tarybai 13 projektų 
finansavimui gauti (iš jų – 5 Biomedicinos mokslų ir 8 – Socialinių mokslų) (21 lentelė). 
 
21 lentelė. 2014 m. Mokslininkų grupių pateikta projektų LMT finansavimui gauti  

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Vadovas 

Biomedicinos mokslai 
1. Sportuojančių paauglių kelio sąnario pažeidimų ankstyva diagnostika ir prevencija S. Kamandulis 
2. Miostatino ir utropino genų transkripcinė reguliacija egzogeninėmis siRNR: 

potencialus Diušeno raumenų distrofijos gydymo būdas 
A. Ūsas 

3. Sergančių 1 tipo cukriniu diabetu 18–45 metų asmenų glikemijos kontrolės ir 
aerobinio pajėgumo priklausomumas nuo objektyvių fizinio aktyvumo rodiklių 

A. Stasiulis 

4. Ortopedinių priemonių poveikis sergančiųjų cukriniu diabetu pėdos struktūrai, 
statinėms ir dinaminėms funkcijoms bei šių kintamųjų sąsajos 

V. Juodžbalienė 

5. Asmenų su nugaros smegenų pažeidimu funkcinės būklės vertinimo algoritmo 
sukūrimas 

J. Poderys 

Socialiniai mokslai 
1. Darnaus kaimo turizmo konkurencingumo vertinimas E. Jasinskas 
2. Tėvų gyvensenos ir sveikatos raštingumo reikšmė 7–11 metų amžiaus vaikų su 

sveikata susijusiai elgsenai 
A. Emeljanovas 

3. Paauglių, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų, kognityvinių funkcijų stimuliavimas 
ir prosocialaus elgesio formavimas per virtualius žaidimus 

D. Rėklaitienė 

4. Jaunimo mokyklų mokinių socialinės adaptacijos, saviveiksmiškumo ir tolerancijos 
raiška 

R. Malinauskas 

5. Lyderystės fenomenas organizacijų valdyme, skatinant sportinę rekreaciją 
senstančioje visuomenėje 

L. Jesevičiūtė-
Ufartienė 

6. Sportinių žaidimų komandų treniravimo sisteminis valdymas A. Skarbalius 
7. Pozityvios edukacinės aplinkos, kuriamos per sportinę veiklą ir tėvų auklėjimo 

stilių, sąsajos su paauglių įsitraukimu į patyčias 
S. Šukys 

8. Sportinio šokio paveikumas ir jo įtaka socialinių gebėjimų ugdymui(si) Š. Šniras 
 

2014 m. Lietuvos mokslo tarybos skirta parama 18 830 Lt į LSU atvykstantiems užsienio 
mokslininkams skaityti paskaitų  bei vieną finansavimą skyrė Švietimo mainų paramos fondas 
(22 lentelė). 

 
22 lentelė. Parama mokslininkų vizitams į LSU skaityti paskaitų 

Eil. 
Nr. 

Mokslininkas (institucija, šalis) Tematika 
Gautas  

finansavimas, Lt 
1. Mokslininkas M. Gunare  Gyventojų aktyvinimas formuojant turistinės 

teritorijos patrauklumą 
4 120 

3. Mokslininkė P. Zagnoli Sporto marketingas ir naujoji žiniasklaida 5 060 
4. Mokslininkas G. Sporiš  Šiuolaikinės sportininkų rengimo technologijos ir 

tyrimų metodologija 
5 060 

5. Mokslininkas M. Kudlaček Paskaitų ciklas Taikomosios fizinės veiklos 
magistro studijų studentams (programos 
moduliui „Integruotos neįgaliųjų fizinės veiklos 
metodologijos“ 

2 691 Lt * 

Iš viso 16 931 

*L ėšas skyrė Švietimo mainų paramos fondas. 
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Taip pat Universiteto dėstytojai iš Lietuvos mokslo tarybos gavo paramą trims atvykstančių 
mokslininkų vizitams atlikti mokslinių  tyrimų LSU (23 lentelė). 
 
23 lentelė. Universiteto mokslininkų 2014 m. gautos lėšos tyrėjų, atvykstančių atlikti mokslinių tyrimų, vizitams 

Lėšas skyrusios institucijos 
pavadinimas 

Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų 
pavadinimas 

Gautas  
finansavimas, Lt 

Lietuvos mokslo taryba 

Parama į Lietuvą atvykstančių mokslininkų vizitams atlikti 
mokslinių tyrimų (Lars Eric Thornell) (S. Kamandulis) 

 
7 200 

Parama į Lietuvą atvykstančių mokslininkų vizitams atlikti 
mokslinių tyrimų (Boris Gutnik) (A. Zuoza) 

 
7 410 

Parama į Lietuvą atvykstančių mokslininkų vizitams atlikti 
mokslinių tyrimų (Michail Tonkonogi) (T. Venckūnas) 

 
7 200 

Iš viso 21 810 
 

LSU mokslininkai teikė paraiškų Lietuvos mokslo tarybai studentų moksliniams tyrimams 
atlikti ne studijų metu pagal projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ (24 lentelė). 
 
24 lentelė. Parama studentų moksliniams tyrimams atlikti 

Lėšas skyrusios institucijos 
pavadinimas 

Parama studentų moksliniams tyrimams atlikti 
Gautas 

finansavimas, Lt 

Lietuvos mokslo taryba 

Pretendento į praktikos vadovus paraiška - anketa mokslinės 
praktikos lėšoms gauti „Paslaugų kokybės įtaka viešbučio 
konkurencingumui“ (Prof. dr. E. Jasinskas) 

2 500 

Pretendento į praktikos vadovus paraiška - anketa mokslinės 
praktikos lėšoms gauti „Kokybės valdymo ypatumai kaimo 
turizmo sodybose“ (Prof. dr. E .Jasinskas) 

2 500 

Pretendento į praktikos vadovus paraiška - anketa mokslinės 
praktikos lėšoms gauti „Turizmo ir sporto vadybininkų 
estetinis išsilavinimas socialinės kompetencijos kontekste“ 
(Doc. dr. B. Švagždienė) 

2 500 

Pretendento į praktikos vadovus paraiška - anketa mokslinės 
praktikos lėšoms gauti „Klientų lojalumo formavimas 
alternatyviojo turizmo kontekste“ (dr. R. Navickienė) 

2 300 

Pretendento į praktikos vadovus paraiška - anketa mokslinės 
praktikos lėšoms gauti „Perpus mažesnio citrato sintazės 
aktyvumo poveikis savaiminiam fiziniam aktyvumui“ 
(T. Venckūnas) 

2 500 

Pretendento į praktikos vadovus paraiška - anketa mokslinės 
praktikos lėšoms gauti „Kūno kultūros mokytojo vaidmuo 
sprendžiant mokinių antsvorio ir nutukimo problemą“ 
(A. Emeljanovas) 

2 400 

Pretendento į praktikos vadovus paraiška - anketa mokslinės 
praktikos lėšoms gauti „Miostatinio promotoriaus 
epigenetinis redagavimas in vivo“ (A. Kilikevičius) 

2 500 

Iš viso 17 200 
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Publikacijos 
 
2014 m. padaugėjo Universiteto darbuotojų parengtų publikacijų. Parengtos 39 ISI Web of 

Science ir dvi ISI Master Journal List publikacijos. 2014 m. LMT patvirtintose duomenų bazėse 
publikacijų nepadaugėjo, tačiau recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių 
rinkiniuose straipsnių padaugėjo (25 lentelė). 

 
25 lentelė. Universiteto mokslininkų publikacijos 2009–2014 m. 

  2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
Straipsniai mokslo leidiniuose 

ISI Web of Science  11 31 24 21 32 39 
ISI Master Journal List  8 7 2 5 6 2 
LMT patvirtintose duomenų bazėse  

100 101 83 72 80 81 Nuo 2010 m. – tarptautinėse 
duomenų bazėse* 
Kitose duomenų bazėse 0 – – – – - 
Kituose recenzuojamuose 
periodiniuose leidiniuose, 
vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose 

44 64 85 91 79 112 

Mokslo, meno, kultūros leidiniuose  7 – – – – – 
Iš viso 170 203 194 189 197 234 

Straipsniai konferencijos medžiagoje 
ISI Proceedings  3 0 1 0 0 4 
LMT patvirtintose duomenų bazėse  0 – – – – – 
Recenzuojamoje užsienio tarptautinės  35 16 14 19 8 16 
Recenzuojamoje Lietuvos 
tarptautinės  

3 63 22 21 4 6 

Recenzuojamoje Lietuvos  3 0 17 19 4 – 
Nerecenzuojamoje užsienio 
tarptautinės  

0 0 0 4 1 – 

Nerecenzuojamoje Lietuvos  15 0 0 5 – – 
Iš viso 59 79 54 68 17 26 

 
2014 metais nebuvo išleista nė viena mokslinė monografija ar aukštųjų mokyklų vadovėlis. 

Universitete 2014 m. buvo apgintos 6 disertacijos (3 Biologijos krypties ir 3 Edukologijos krypties) 
(26 lentelė).  

 
26 lentelė. Mokslinės ir metodinės veiklos rodikliai 2009–2014 m. 

Rodiklis 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
Išleista monografijų 1 2 1 0 0 0 
Publikuota mokslo straipsnių *  229* 218* 199* 196* 229* 259* 
Išleista vadovėlių (studijų knygų) (10) ** 1 (10)** (6)** (9)** (2)** (5)** 
Išleista mokymo bei metodikos 
priemonių 

9 4 4 1 0 5 

Surengta arba bendradarbiauta 
rengiant konferencijas, iš jų: 

2 2 4 4 3 7 

tarptautinių 0 0 – 2 1 3 
Apginta disertacijų 6 6 6 6 11 6 

* – įskaitant ir straipsnius konferencijų medžiagoje. 
** –  studijų, mokomosios knygos. 
 
 
 
 



 
MOKSLO REZULTATYVUMO GERINIMAS 

35 

Konferencijos ir moksliniai renginiai 
 
Universiteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai aktyviai dalyvavo Lietuvoje bei užsienyje 

rengiamose tarptautinėse mokslinėse konferencijose bei kitose Lietuvoje vykusiose konferencijose. 
2014 m. universiteto dėstytojai aktyviausiai dalyvavo tarptautinėse konferencijose, vykusiose 
užsienyje (7 pav.). 2014 m. LSU surengė vieną tarptautinę sporto mokslo konferenciją ir 
bendradarbiavo rengiant dvi tarptautines konferencijas. LSU mokslininkai kasmet dalyvauja 
rengiamose Baltijos šalių sporto mokslo konferencijose. 2014 m. tarptautinei mokslinei konferencijai 
„Sporto ir laisvalaikio vadyba: tendencijos ir iššūkiai“ (“Sport and Leisure Management: Tendencies 
and Challenges”) buvo gauta finansinė parama iš Lietuvos mokslo tarybos, Kūno kultūros ir sporto 
departamento. 
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7 pav. Universiteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų konferencijose skaityti pranešimai 2009–2014 m. 

 
2014 metais Universitetas organizavo arba bendrai rengė 7 mokslines konferencijas: 
• Studentų mokslinės draugijos konferencija „Visų mokslų raktas yra klaustukas“.  
• Mokslinė – praktinė konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“.  
• Mokslinė konferencija „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą 

lemiantys veiksniai“. 
• Nacionalinė mokslinė konferencija „Sveikos gyvensenos teoriniai ir praktiniai klausimai  

universitetinėse aukštosiose mokyklos“. 
• Nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuvos olimpinio sąjūdžio 90-metis“. 
• Tarptautin ė VII Baltijos šalių sporto mokslo konferencija „Sport Science for Sustainable 

Society“ Tartu (Estija). 
• II-oji tarptautin ė mokslinė konferencija: „Sporto ir laisvalaikio vadyba: tendencijos ir 

iššūkiai“. 
• VII-ji tarptautin ė mokslinė kineziologijos konferencija „Fundamental and Applied 

Kinesiology – Steps Forward“ Opatija (Kroatija). 
 
Siekiant tobulinti dėstytojų mokslinę kultūrą, Universiteto dėstytojams ir mokslininkams 

pradėta rengti mokslinių seminarų (27 lentelė). 2014 m. buvo surengta 26 moksliniai seminarai. Juose 
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pranešimus skaitė ir lektoriai iš užsienio: Colin Neil Moran (Stirlingo universitetas, Jungtinė 
Karalystė), Dr. O. R. Seynnes (Norvegijos sporto mokslo mokykla, Norvegija), Dr. G. Sporiš 
(Zagrebo universitetas, Kroatija), Dr. G. S. Földesi (Vengrija) ir kt. 

 
27 lentelė. Mokslinių seminarų temos 

Eil. 
Nr. 

Data Seminaro pavadinimas Pranešėjas 

1. 2014-01-15 Ultrasonography in the study of the muscle-tendon unit: 
Some existing methods and future directions (Ultragarso 
panaudojimas atliekant raumenų ir sausgyslių tyrimus: 
Metodai ir tyrimų kryptys). 

Dr. O. R. Seynnes 
Norvegijos sporto mokslo 

mokykla (Norvegija) 

2. 2014-01-22 To the Genome and Beyond: genetic and epigenetic 
variation in physiology and athlete status (Genetiniai ir 
epigenetiniai organizmo veiklos ir sportinio pajėgumo 
variacijos veiksniai) 

Colin Neil Moran 
Stirlingo universitetas 
(Jungtinė Karalystė) 

3. 2014-02-05 Stebėjimo tyrimai: privalumai ir trūkumai. Fizinio 
aktyvumo vertinimas ir prognostinės vertės nustatymas 
ilgalaikiuose tyrimuose 

Doc. dr. M. Bacevičienė 

4. 2014-02-12 Molekulinės biologijos ir genetikos tyrėjų grupės 
naudojama įranga, taikomi metodai ir atliekami tyrimai 

Doc. dr. T. Venckūnas 

5. 2014-02-19 Turizmo paslaugos vartotojo žinios, gebėjimai, vertybės 
edukacinio potencialo kontekste 

Doc. dr. B.Švagždienė 

6. 2014-02-26 Sprendimų priėmimas sporte Dr. D.Bondarev 
7. 2014-03-05 Aukštųjų technologijų biomedicininės inovacijos ir 

verslas 
Prof. dr. A. Ragauskas 

8. 2014-03-12 Fizinis aktyvumas augimo ir brendimo laikotarpiu - 
viena veiksmingiausių osteoporozės profilaktikos 
strategijų 

Dr. R. Gruodytė-Račienė 

9. 2014-03-19 Plaukimas kaip sporto mokslo objektas Doc. dr. I. J. Zuozienė 
10. 2014-04-02 Lietuvos 5-12 klasių mokinių fizinis pajėgumas Doc. dr. A. Emeljanovas 
11. 2014-04-09 Sporto marketingas ir naujoji žiniasklaida Dr. P. Zagnoli 
12. 2014-04-16 Tyrimų etika Lietuvos universitetuose Dr. A. Novelskaitė 
13. 2014-04-23 Sportinių žaidimų sisteminio valdymo problemos ir 

sprendimo būdai: atvejo studija 
Prof.  habil. dr. A.Skarbalius 

14. 2014-05-07 Konceptualinės analizės ypatumai filosofiniuose- 
teoriniuose straipsniuose 

Dr. T.Saulius 

15. 2014-05-14 Sportuojančiųjų streso įveikos būdai Dr. V. Ivaškienė 
16. 2014-05-21 Vaikų ir paauglių jėgos lavinimo ypatumai Dr. E. Kandratavičius 
17. 2014-09-17 Turizmo ir sporto vadybininkų estetinis išsilavinimas 

socialinės kompetencijos kontekste 
Doc. dr. B. Švagždienė 

18. 2014-09-24 Kaip parengti išsamią, moksliškai pagrįstą greitumo 
sporto šakos programą 

Prof. dr. A. Stanislovaitis 

19. 2014-10-22 Open access publishing in light of global developments 
in scholarly publishing: Springer’s Open access initiative 

M. Friedman 

20. 2014-10-29 Šiuolaikinio pasaulio postmodernus būvis Prof. habil. dr. A. Skurvydas 
21. 2014-11-05 Pagrindiniai iššūkiai žmogaus smegenų tyrimo 

technologijoms. Sąsajos smegenys-kompiuteris 
koncepcija 

Prof. dr. K. Pukėnas 

22. 2014-11-12 Sportininkų savaveiksmiškumo ugdymo tyrimai Prof. dr. R. Malinauskas 
23. 2014-11-19 Sėkmingas mokslinių straipsnių publikavimas žurnale 

„Kineziologija“ 
Dr. G. Sporiš 

Kroatija, Zagrebo 
universitetas 

24. 2014-11-26 Kas plaukia- tas ilgai, turiningai ir sveikai gyvena Dr. B. Statkevičienė 
25. 2014-12-03 Sport for all students at international and national levels Dr. G. S. Földesi 

Vengrija 
26. 2014-12-10 Apsaugoti jaunimo sportą R. Pacenka 
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Trečiosios pakopos studijos 
 
2011–2014 m. į jungtinę LSU ir TU Biologijos ir jungtinę LSU, LEU, KTU ir ŠU 

Edukologijos mokslo krypčių doktorantūrą buvo priimta 40 asmenų: 25 į Biologijos ir 15 
Edukologijos doktorantūrą (28 lentelė). 2014 m. į Biologijos krypties doktorantūros studijas buvo 
priimta doktorantė iš Šveicarijos. 

 
28 lentelė. Priėmimas į III pakopos studijas 2011–2014 m. 

  
2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. Iš viso 

Biologijos krypties doktorantūra 
Priimta 6 5 7 7 25 

  Edukologijos krypties doktorantūra 
Priimta 4 5 3 3 15 

  Bendras biologijos ir edukologijos krypčių priėmimas 
Priimta 10 10 10 10 40 

 
2011–2014 m. Biologijos ir Edukologijos krypčių doktorantūrą baigė 30 asmenų, iš kurių 29 

apgynė disertacijas. 2014 m. Biologijos doktorantūrą baigė 3 asmenys, Edukologijos doktorantūrą – 6 
asmenys (29 lentelė). 

 
29 lentelė. Trečiosios pakopos studijų rezultatyvumas 2011–2014 m. 

 
2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. Iš viso 

Biologijos krypties doktorantūra 
Baigė 3 6 3 3 15 

Apgynė 5 3 6 3 17 
 Edukologijos krypties doktorantūra 

Baigė 2 5 2 6 15 
Apgynė 1 3 5 3 12 

 Bendras biologijos ir edukologijos krypčių rezultatyvumas 
Baigė 5 11 5 9 30 

Apgynė 6 6 11 6 29 
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Dalyvaudamas tarptautinėse studentų ir akademinio personalo judumo ir bendradarbiavimo 
programų veiklos srityse Universitetas siekia plėtoti darnų ir ilgalaikį bendradarbiavimą su įvairiais 
strateginiais užsienio partneriais – aukštosiomis mokyklomis,  įmonėmis ir tarptautinėmis 
organizacijomis. Tarptautiškumo plėtojimas ir visapusiška integracija į Europos aukštojo mokslo 
erdvę lemia studijų ir mokslo kokybę,  naujovių  diegimą, rengiamų specialistų konkurencingumą 
Europos darbo rinkoje ir akademinės bendruomenės kūrybiškumą, todėl tarptautiškumo skatinimas yra 
vienas iš pagrindinių Universiteto uždavinių, o studentų ir akademinio personalo tarptautinis judumas 
yra viena iš prioritetinių tarptautiškumo plėtros priemonių. 

 
 

Universiteto užsienio partneriai 
 
Nuo 2014 m. sausio 1 d. pradėjo veikti nauja Europos Komisijos švietimo, mokymo, jaunimo 

ir sporto programa ERASMUS+. Siekdamas kuo sėkmingesnio dalyvavimo šioje programoje 
Universitetas pasirašė dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su 69 universitetais ir aukštosiomis 
mokyklomis iš 24 Europos šalių (8 pav.).  

 

 

8 pav. Užsienio partnerių kaita pagal Mokymosi visą gyvenimą ir ERASMUS+ programas 2010–2014 m. 
 

Su daugeliu šių partnerių Universitetas sėkmingai bendradarbiavo ir dalyvavo Europos 
Komisijos mokymosi visą gyvenimą programoje. Nuo 2014 metų naujais Universiteto partneriais tapo 
šios aukštosios mokyklos: 

• Leono universitetas, Ispanija; 
• Florencijos universitetas, Italija; 
• Romos „Foro Italico“ universitetas, Italija; 
• Birmingemo universitetas, Jungtinė Karalystė; 
• Edge Hill universitetas, Jungtinė Karalystė; 
• Kardifo Metropoliteno universitetas, Jungtinė Karalystė; 
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• Aukštoji vadybos ir dizaino mokykla „ASPIRA“, Kroatija; 
• Amsterdamo taikomųjų mokslų universitetas, Nyderlandai; 
• Celal Bayar universitetas, Turkija; 
• Gedik universitetas, Turkija. 
 
Per pastaruosius keletą metų labai išplėtotas Universiteto partnerių tinklas suteikia didelių 

galimybių studentams ir akademiniam personalui gerinti savo bendrines ir profesines žinias, įgūdžius 
ir gebėjimus, pateikti mokslinių tyrimų pasiekimų, įgyti tarptautinės ir tarpkultūrinio bendravimo 
patirties ir gerinti Universiteto žinomumą tarptautinėje erdvėje. 

 
30 lentelė. ES universitetų-partnerių sąrašas pagal ERASMUS+ programą 2014–2015 m. m. 

Šalis Partneriai Aukštojo mokslo institucija Šalis Partneriai Aukštojo mokslo institucija 
Austrija 1 Graco universitetas Nyderlandai 3 Amsterdamo taikomųjų 

mokslų universitetas 
Groningeno Hanze 
universitetas 
InHolland taikomųjų 
mokslų universitetas 

Belgija 3 Laisvoji universitetinė 
kolegija 
„Ilya Prigogine“ 
Gento universitetas 
Leuveno universitetas 

Bulgarija 1 Nacionalinė sporto 
akademija 
„Vassil Levski“ 

Norvegija 2 Agderio universitetas 
Telemarko universitetinė 
kolegija 

Čekija 3 Masaryko universitetas 
Palackio universitetas 
Prahos Karolio 
universitetas 

Portugalija 5 Leirijos politechnikos 
institutas 
Lisabonos universitetas 
Fernando Pessoa 
universitetas 
Santareno politechnikos 
institutas 
Tras-os-Montes e Alto 
Douro universitetas 

Danija 3 VIA universitetinė kolegija 
Sealand universitetinė 
kolegija 
Pietų Danijos universitetas 

Estija 1 Tartu universitetas Rumunija 1 Oradia universitetas 
Graikija 1 Atėnų universitetas Slovakija 1 Bratislavos Komenskio 

universitetas 
Ispanija 4 Barselonos universitetas 

Granados universitetas 
Leono universitetas 
Valensijos universitetas 

Slovėnija 1 Mariboro universitetas 
Suomija 6 HAAGA-HELIA taikomųjų 

mokslų universitetas 
Juvaskiulės universitetas 
Oulu taikomųjų mokslų 
universitetas 
Laplandijos universitetas 
Laplandijos taikomųjų 
mokslų universitetas 
Seinajokio taikomųjų 
mokslų universitetas 

Italija 4 Florencijos universitetas 
Molizės universitetas 
Kasino ir Pietų Lacijaus 
universitetas 
Romos „Foro Italico“ 
universitetas 

Jungtinė 
Karalystė 

5 Birmingemo universitetas 
Edge Hill universitetas 
Kardifo Metropoliteno 
universitetas 
Mančesterio Metropoliteno 
universitetas 
Vusterio universitetas 

Švedija 2 Malmės universitetas 
Stokholmo universitetas 

Turkija 5 Abant Izzet Baysal 
universitetas 
Celal Bayar universitetas 
Dokuz Eylül universitetas 
Egėjo universitetas 
Gedik universitetas 

Kroatija 2 Zagrebo universitetas 
Aukštoji vadybos ir dizaino 
mokykla „ASPIRA“ Vengrija 1 Pėčo universitetas 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Latvija 4 Rėzeknės aukštoji mokykla 
Baltijos tarptautinė 
akademija 
Latvijos sporto 
pedagogikos akademija 
Rygos Stradins 
universitetas 

Vokietija 5 Bairoito universitetas 
Erlangeno-Niurnbergo 
Frydricho Aleksandro 
universitetas 
Getingeno Georgo Augusto 
universitetas 
Paderborno universitetas 
Vokietijos sporto 
universitetas 

Lenkija 5 Gdansko J. Sniadeckio 
kūno kultūros ir sporto 
akademija 
Opolės technologijos 
universitetas 
Poznanės E. Piaseckio 
kūno kultūros akademija 
Varšuvos J. Pilsudskio 
kūno kultūros akademija 
Vroclavo kūno kultūros 
akademija 

 
31 lentelė. Universitetų-partnerių sąrašas, su kuriais pasirašyta dvišalio bendradarbiavimo sutarčių 

Šalis Partneriai 
Aukštojo mokslo 

institucija 
Šalis Partneriai Aukštojo mokslo institucija 

Baltarusija 1 Baltarusijos valstybinis 
kūno kultūros institutas 

Kazachstanas 1 Kazachijos sporto ir turizmo 
akademija 

JAV 2 Marquette universitetas 
Barry universitetas 

Kinija 2 Šanchajaus sporto 
universitetas 
Kinijos sostinės kūno kultūros 
ir sporto universitetas 

 
 

Studentų ir personalo mainai 
 
Studentų judumas. 2013–2014 m. m. dalinėms studijoms ir praktikai išvyko 50 studentų 

(47 pirmosios pakopos studentai, 2 magistrantai), kurių bendroji studijų ir praktikos užsienyje trukmė 
sudarė 209 mėn. Lyginant su praėjusiais mokslo metais, bendrai išvykstančių studentų skaičius nelabai 
padaugėjo (2012–2013 m. m. išvyko 48 studentai) (9 pav.). 

 

 

9 pav. Išvykstančių ir atvykstančių studentų kaita 2010–2014 m. 
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Lyginant su praėjusiais mokslo metais labai padaugėjo atvykstančių Erasmus studentų. Pagal 
Erasmus programą 2013–2014 m. m. dalinėms studijoms atvyko 29 užsienio studentai iš 11 Europos 
šalių (26 pirmosios pakopos studentas ir 3 magistrantai). Daugiausia užsienio studentų dalinėms 
studijoms atvyko iš Ispanijos (8) ir Turkijos (5). Per visą dalyvavimo Erasmus programoje laikotarpį 
(2001–2014 m.) Universitete jau studijavo 193 studentai, o daugiausiai studentų Universitetą dalinėms 
studijoms rinkosi iš Turkijos, Ispanijos, Čekijos ir Portugalijos (10 pav.). 

 

 

10 pav. Atvykstančių studentų geografinis pasiskirstymas 2001–2014 m. 
 
Universiteto studentai dalinėms studijoms užsienyje pasirinko 25 Europos aukštojo mokslo 

institucijas. Pagal geografinį pasiskirstymą daugiausia studentų studijavo Portugalijos (8), Čekijos (5), 
Lenkijos (5) ir Suomijos (5) aukštosiose mokyklose,  ne tokie patrauklūs studentams išlieka Vokietijos 
universitetai. Pagrindinė priežastis, trukdanti rinktis dalines studijas Vokietijos universitetuose, išlieka 
blogas vokiečių kalbos mokėjimas, todėl ateityje turi būti skiriama daugiau dėmesio tokių užsienio 
kalbų kaip vokiečių, prancūzų ir ispanų kalbų mokymui. 

Kiekvienais metais Universitetas ieško vis naujų būdų ir priemonių, kaip skleisti žinią apie 
ERASMUS judumo programos galimybes bei žadinti studentų norą dalyvauti šioje programoje. 2013–
2014 m. m. buvo sukurta įvairių vizualinių priemonių su šūkiu „Nepraleisk progos tapti Europos 
studentu!“, vyko nuotraukų konkursas ir paroda „Studijuok su Erasmus“, informacinis renginys 
„Erasmus dienos“ (2014 m. kovo 4–5 d.), tarptautinė savaitė „M ąstant Europietiškai – siekiant 
tarptautiškumo“ (angl. „Thinking European – Going International“) (2014 m. balandžio 7–11 d.), 
užsienio universitetų ir partnerių mugė ir daug kitų iniciatyvų. Už puikiai įgyvendintą ERASMUS 
programos viešinimą ir rezultatų sklaidą, Universitetas tapo 2014 metų Švietimo mainų paramos fondo 
kokybės konkurso laureatu (11 pav.). 

 



 

TARPTAUTINĖS PROGRAMOS IR TARPTAUTINIS AKADEMINIS MOBILUMAS 

45 

 

11 pav. Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkurso laureatų apdovanojimo ceremonijoje Vilniuje 
 
2013–2014 m. m. Erasmus programoje aktyviausiai dalyvavo Sportinės rekreacijos ir 

turizmo (12), Treniravimo sistemų (11) ir Kineziterapijos (9) pirmosios pakopos studijų programų 
studentai (32 lentelė), o ne tokie aktyvūs buvo Taikomosios fizinės veiklos ir Socialinės pedagogikos 
studijų programos studentai. Magistratūros ir doktorantūros studentai tarptautinio judumo programų 
galimybėmis naudojasi daug mažiau, nes daugelis studentų dėl darbo arba šeimyninių aplinkybių 
negali vykti ilgesniam studijų laikotarpiui. 

 
32 lentelė. Išvykstančių studentų pasiskirstymas pagal studijų programas 2010–2014 m.  

Studijų programa Pakopa 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 
Bendrai 
studentų 

Kineziterapija 1 10 13 16 9 48 
Treniravimo sistemos 1 7 11 5 11 34 
Sportinė rekreacija ir turizmas 1 6 9 6 12 33 
Sporto industrijos  
(Turizmo ir sporto vadyba) 1 12 7 6 4 29 
Kūno kultūra 1 5 1 6 4 16 
Visuomenės sveikata ir fizinis 
aktyvumas 1 2 2 5 4 13 
Taikomoji fizinė veikla 1 4 4 0 3 11 
Socialinė pedagogika 1 0 0 2 0 2 
Edukologija 2 0 0 2 0 2 
Sporto psichologija 2 0 0 0 1 1 
Turizmo ir sporto vadyba 0 0 0 0 1 1 

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

Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojai bendradarbiaujant su Studentų atstovybe šiems studentams 
organizuoja įvairių informacinių, pažintinių ir kultūrinių renginių. 2013–2014 m. m. buvo suorganizuoti 
aštuoni socialiniai renginiai atvykusiems užsienio studentams, iš kurių svarbiausias – įvadinė ir 
apžvalginė savaitė, organizuojama kiekvieno semestro pirmąją mėnesio savaitę. Renginio tikslas – 
supažindinti studentus su Universitetu, akademinėmis ir sporto bazėmis, studijų tvarka ir reikalavimais. 
Studentai taip pat turi galimybę daugiau sužinoti apie Kauno miestą, lietuvių kalbą ir kultūrą. 

Kalbant apie studentų prisitaikymo ir pripratimo galimybes: kad užsienio studentai geriau 
prisitaikytų ir įsitrauktų į Universiteto veiklą padeda Erasmus studentų vadovų ar padėjėjų tinklas, 
kurio nariai pasitinka atvykusius studentus, padeda jiems apsigyventi, globoja, teikia įvairios 
informacijos ir praktinės pagalbos bei rūpinasi atvykusiųjų socialine integracija. 2014 metais 
Tarptautinių ryšių skyriaus iniciatyva įvyko Universiteto Studentų atstovybės susitikimas su Erasmus 
studentų tinklo ESN Lietuva prezidentu T. Tamulevičiumi ir 2014 m. gruodžio 20 d. Lietuvos sporto 
universitetas tapo ESN Lietuva tinklo narys. 
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Personalo judumas. Lyginant su 2012–2013 m. m., bendrai Erasmus personalo judumo 
programoje dalyvavusių darbuotojų  pagal 2013–2014 m. m. padaugėjo  53 proc. Iš 52 Erasmus 
personalo judumo programoje dalyvavusių darbuotojų, 41 dėstytojas vyko skaityti paskaitų ir 11 
darbuotojų vyko į mokymosi vizitus (12 pav.). Universitetas įvairiomis priemonėmis (įtraukiant 
paskaitų skaitymą užsienyje į akademinio personalo atestaciją, teikiant pirmenybę atrankos metu, 
organizuojant anglų kalbos tobulinimosi kursus, kt.) siekia įtraukti į mobilumo veiklą anksčiau 
nedalyvavusių dėstytojų  ir administracijos darbuotojų.  2013–2014 m. m. pirmą kartą Erasmus 
dėstymo mobilumo veikloje dalyvavo 10 dėstytojų, o personalo mokymosi mobilumo veikloje – 9 
darbuotojai. 

 

 

12 pav. Atvykstančių ir išvykstančių darbuotojų kaita 2010–2014 m. 
 
Erasmus programa suteikia galimybę ne tik dėstytojams dalintis savo patirtimi, bet ir 

Universiteto administracijos darbuotojams semtis patirties ir tobulinti savo kompetenciją užsienio 
aukštosiose mokyklose ir organizacijose. Universiteto akademinio ir administracinio personalo 
darbuotojai tobulino savo kvalifikaciją rinkodaros, informacinių technologijų, tarptautinių ryšių, 
projektų, personalo ir kokybės valdymo srityse, dalyvavo mokymų savaitės renginiuose arba vyko 
stažuotis pagal individualųjį darbo planą. 
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13 pav. Tarptautinės savaitės „Mąstant Europietiškai – siekiant tarptautiškumo“ plakatas 
 
Lyginant su 2012–2013 m. m. atvykusiais užsienio personalo darbuotojais, 2013–2014 m. m. 

taip pat  jų labai padaugėjo.  Pagal Erasmus programą 2013–2014 m. m. Universitete lankėsi 44 
užsienio svečiai.  Iš jų, 26 dėstytojai atvyko skaityti paskaitų ir dėstyti pratybų, o 18 darbuotojų 
Universitetą pasirinko mokymosi vizitu, kad įgytų profesinių žinių ir patirties. Viena iš pagrindinių 
atvykstančio personalo didėjimo priežasčių buvo pirmą kartą Universiteto organizuota tarptautinė 
savaitė „M ąstant Europietiškai – siekiant tarptautiškumo“ (angl. „Thinking European – Going 
Global“), kurioje dalyvavo 36 užsienio svečiai iš 11 šalių. Renginys padėjo įgyvendinti svarią 
tarptautiškumo „namuose“ koncepciją Universitete ir suteikė studentams galimybių  įgyti tarptautinės 
patirties neišvykstant iš Universiteto. Užsienio universitetų tarptautinių ryšių skyrių darbuotojai, 
tarptautiniai fakultetų koordinatoriai, dėstytojai, atsakingi už studijas skatino tarptautinį 
bendradarbiavimą, mokslinės veiklos plėtojimą ir projektų veiklą, keitėsi idėjomis, dalijosi žiniomis ir 
patirtimi, dalyvavo diskusijose, seminaruose ir  įvairiose sportinėse veiklose. Savaitės viduryje 
surengtoje „Erasmus“ partnerių mugėje svečiai studentus supažindino su savo universitetais, 
konsultavo tarptautinių studijų ir mainų programų klausimais. 

 
 

Dalyvavimas tarptautiniuose studijų projektuose 
 
Dalyvavimas Erasmus programos projektuose 
Nuo 1999 metų Universitetui dalyvaujant Europos Bendrijos švietimo paramos programose 

SOCRATES ir Mokymasis visą gyvenimą, labai pagerėjo bendradarbiavimas su Europos aukštojo 
mokslo institucijomis ir organizacijomis. 2014 metais Europos Komisija suteikė Universitetui 
Erasmus universiteto chartiją (EUC) 2014–2020 m., pagal ją Universitetas įsipareigojo laikytis 
ERASMUS+ programos principų ir kokybės reikalavimų, kuriais grindžiamas bendradarbiavimas su 
mokslo ir studijų institucijomis, ir įgijo teisę dalyvauti visose ERASMUS+ programos veiklos srityse 
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ir teikti paraiškų projektų finansavimui. Erasmus universiteto chartijai gauti, Universitetas parengė 
Erasmus politikos pareiškimą (Erasmus Policy Statement), kuriuo apibrėžiamos Universiteto 
tarptautiškumo plėtojimo ir dalyvavimo Erasmus+ projektų veikloje strateginės gairės.  

Erasmus intensyvios programos (IP). Intensyviųjų programų formatas suteikia galimybių 
bendradarbiaujančių universitetų studentams ir dėstytojams susiburti trumpalaikėms intensyviosioms 
studijoms. Intensyviųjų programų išskirtinė  savybė yra ne tik ta, kad į jas susirenka geriausi įvairių 
šalių universitetų studentai ir dėstytojai, turintys ekspertų patirtį tam tikroje srityje, bet ir suteikiama 
akademinio mobilumo galimybių tiems studentams, kurie neturi sąlygų išvykti dalinių studijų 
užsienyje ilgesniam laikotarpiui. 2013–2014 m. m. Universitetas kaip partneris dalyvavo keturiose 
intensyviosiose programose, į kurias semtis žinių vyko 22 Universiteto studentai (16 pirmos pakopos 
studentų ir 6 magistrantai) (33 lentelė). 

 
33 lentelė. Dalyvavimas Erasmus intensyviųjų  programų projektuose 

Projekto pavadinimas Data Vieta Koordinatorius 
LSU 

dėstytojai  
LSU 

studentai 
Moving in old age- 
interdisciplinary approaches to the 
study of aging 

2014 03 10 – 
2014 03 28 

Odensė, 
Danija 

Pietų Danijos 
universitetas 

1 3 

Developing Citizenship for Active 
Cities in Europe (DC4ACE) 

2014 05 12 – 
2014 05 23 

Kasinas, 
Italija 

Kasino ir Pietų 
Lacijaus 
universitetas, Italija 

2 8 

EduSport: Stay hungry stay active! 
Lifestyles for a long health span 

2014 06 02 – 
2014 06 14 

Riminis, 
Italija 

Bolonijos 
universitetas, Italija 

1 4 

Physical Education and a 
Sustainable Society 

2014 04 27 – 
2014 05 09 

Oradia, 
Rumunija 

Malmės 
universitetas, 
Švedija 

0 7 

Iš viso 4 22 
 
Dalyvavimas Bendrosios Šiaurės ir Baltijos šalių Nordplus programos projektuose 
Nuo 2008 m. Universitetas sėkmingai dalyvauja Bendrojoje Nordplus programoje, kuri remia 

Šiaurės ir Baltijos šalių įstaigų bendradarbiavimą švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje. 2013–
2014 m m. Universitetas kaip partneris dalyvavo penkiuose Nordplus Higher Education ir viename 
Nordplus Horizontal programos projekte, o 2014–2015 m. m. Universitetas dalyvavo trijuose 
Nordplus Higher Education (vieną iš jų koordinavo) ir dviejuose Nordplus Horizontal (vieną iš jų 
koordinavo) projektuose (34 lentelė). 2014 m. Lietuvos sporto universitetas pradėjo koordinuoti 
Šiaurės-Baltijos šalių Nordplus horizontal projektą „Šiaurės-Baltijos šalių fizinio aktyvumo tiltai“ 
Nordic-Baltic Physical Activity Bridges (NBPAB), šiuo projektu siekiama parengti studijų modulį 
būsimiesiems kūno kultūros specialistams ugdyti, kad fizinis aktyvumas taptų gyvenimo tikslas 
sveikatai gerinti, ne tik kaip priemonė sportinių rezultatų siekti. Nordplus Horizontal projektų veikla 
gerina universitetų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ir suteikia galimybių pasidalinti ir semtis 
tarptautinės patirties, padėti rengti konkurencingų specialistų bei tobulinti studijų programas.  
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34 lentelė. Dalyvavimas Nordplus programos projektuose 2013–2014 m. m. ir 2014–2015 m. m. 

Programos 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas Projekto Nr. Koordinatorius 

Dalyvavimas Nordplus projektuose 2013–2014 m. m. 
Nordplus 
Higher 
Education 

Development of Joint Bachelor Theses 
Projects in the Nordic and Baltic 
Physiotherapy Programmes (NorNePte) 

HE-2012_1a-
28675 

Oslo ir Akershus 
universitetinė kolegija, 
Norvegija 

Nordplus 
Higher 
Education 

SGUme 
NPHE-

2013/10297 
Turku  taikomųjų mokslų 
universitetas, Suomija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Innovative Multidisciplinary Approach 
in Elderly Care (MultiNEC) 

NPHE-
2013/10298 

Latvijos universiteto Rygos 
medicinos kolegija, Latvija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Nordplus‐Idrott (NIN) 
NPHE-

2013/10366 
Pietų Danijos universitetas, 
Danija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Recreation for Healthy Lifestyle 
NPHE-

2013/10406 
Latvijos sporto pedagogikos 
akademija, Latvija 

Nordplus 
Horizontal 

Coaching through Generations 
HZ-2012_1a-

29946 
Scania sporto federacija, 
Švedija 

Dalyvavimas Nordplus projektuose 2014–2015 m. m. 
Nordplus 
Higher 
Education 

SGUme 
NPHE-

2014/10333 
Turku  taikomųjų mokslų 
universitetas, Suomija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Nordplus‐Idrott (NIN) 
NPHE-

2014/10212 
Pietų Danijos universitetas, 
Danija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Nordic Master in Adapted Physical 
Activity (NMAPA) 

NPHZ-
2014/10394 

Lietuvos sporto universitetas 

Nordplus 
Horizontal 

Nordic-Baltic Physical Activity Bridges 
(NBPAB) 

NPHZ-
2014/10107 

Lietuvos sporto universitetas 

Nordplus 
Horizontal 

Coaching through Generations 
HZ-2012_1a-

29946 
Scania sporto federacija, 
Švedija 

 



 

TARPTAUTINĖS PROGRAMOS IR TARPTAUTINIS AKADEMINIS MOBILUMAS 

50 

 

Narystė tarptautin ėse organizacijose 
 
Universitetas yra 14 tarptautinių organizacijų narys. Dalyvavimas šių organizacijų veikloje 

padeda gerinti ir plėtoti bendradarbiavimą su giminingais universitetais, vykdyti studentų ir dėstytojų 
mainus, gerinti studijų programų kokybę ir kurti jungtinių studijų programų bei tobulinti akademinio 
personalo profesines ir mokslines kompetencijas (35 lentelė). 

 
35 lentelė. Narystė tarptautinėse organizacijose 2014 metais 

Tarptautinės organizacijos pavadinimas Santrumpa 
Narystės 
pradžia 

Tarptautinė sporto mokslo ir kūno kultūros taryba 
International Council of Sport Science and Physical Education 

ICSSPE 1996 

Europos sporto mokslo, švietimo ir užimtumo tinklas 
European Network of Sport Science, Education and Employment 

ENSSEE 1997 

Europos kūno kultūros tinklas 
European I3PE Network 

I3PE 1998 

Europos kineziterapijos aukštajame moksle tinklas 
European Network of Physiotherapy in Higher Education 

ENPHE 1999 

Europos tarptautinio švietimo asociacija 
European Association of International Education 

EAIE 1999 

Europos sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo tinklas 
European Network for the Promotion of Health-Enhancing Physical 
Activity 

HEPA Europe 2006 

Tarptautinė kūno kultūros aukštajame moksle asociacija 
Association Internationale des Ecoles Supérieures d'Education 
Physique 

AIESEP 2009 

Baltijos šalių sporto mokslo asociacija 
Baltic Sport Science Society 

BSSS 2009 

Europos sporto ir užimtumo observatorija 
European Observatoire of Sport and Employment 

EOSE 2010 

Europos tinklas ”Sportininkas - studentas” 
EAS The Dual Career Network 

EAS 2011 

Tarptautinė kūno kultūros federacija 
Fédération Internationale d’Education Physique 

FIEP 2011 

Tarptautinis sporto ir sveikatos mokslų tinklas 
International Network of Sport and Health Science 

INSHS 2012 

Tarptautinė kūno kultūros ir sporto universitetų asociacija 
International Association of Universities of Physical Culture and Sport 

IASUNI 2013 

Europos sporto mokslo kolegija 
European College of Sport Science 

ECSS 2013 
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Tarptautin ės studijos 
 
Tarptautini ų studijų viešinimas parodose. 2014 metais Universiteto atstovai viešino 

tarptautines studijas užsienio piliečiams šešiose tarptautinėse studijų parodose. Dalyvavimas parodose 
Gruzijoje, Kazachstane ir Indijoje vyko pagal Švietimo mainų paramos fondo bei Švietimo ir mokslo 
ministerijos inicijuotą ES struktūrinės paramos projektą „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo 
plėtra“ (Nr. VPI-2.2.-ŠMM-08-V-02-001) (36 lentelė). 

 
36 lentelė. Dalyvavimas tarptautinėse studijų parodose 2014 metais 

Parodos pavadinimas Parodos data Parodos vieta LSU atstovai 
Expo Georgia 2014 2014 02 12–16 Tbilisis, 

Gruzija 
R. Jankauskienė 
I. Čikotienė 

Education and Career 2014 2014 04 08–13 Almata, 
Kazachstanas 

R. Jankauskienė 

European Association for International 
Education – EAIE 2014 Exhibition 

2014 09 15–20 Praha, 
Čekija 

I. Čikotienė 

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

R. Jankauskienė 
S. Pajaujienė 
A. Mačiukas 

Higher Education and Careers – Najah 
2014 

2014 10 26–31 Abu Dabis, Jungtiniai 
Arabų Emyratai 

R. Jankauskienė 

European Higher Education Fair India 
2014 

2014 11 26 – 12 03 Delis, 
Indija 

I. Čikotienė 

 
Tarptautini ų studijų viešinimas LSU tinklapyje. 2014 m. buvo atnaujintas LSU internetinis 

puslapis anglų kalba ir skiriama daugiausiai dėmesio viešinti studijų programas anglų kalba. Kreipiant 
didelį dėmesį ne į Europos Sąjungos rinkas, LSU tinklalapis yra pateiktas ir rusų kalba. Siekiant 
didesnio ir aktyvesnio susidomėjimo LSU buvo pateikta svarbios informacijos keliuose 
žinomiausiuose Europos studijų portaluose StudyPortals (the European study choice platform) ir pusė 
metų nemokamai LSU ir studijų programos anglų kalba buvo viešinamos Masterstudies studijų 
portale. Toks viešinimas labai pagerino LSU žinomumą, padaugėjo susidomėjusių šia informacija ir 
LSU internetinio puslapio lankytojų. Pagal portalų duomenis, daugiausiai LSU internetinio puslapio 
lankytojų buvo iš šių šalių: 4,9% Marokas, 4,1% Egiptas, 3,3% Vokietijos, 3% Kanada, 2% Indija, 
Rusija ir kt., tokių šalių kaip Indonezija, JAV.  

2014 m. iš viso buvo bendraujama su 109 pareiškėjais studijuoti LSU, 40 pareiškėjų atsiuntė 
visus dokumentų paketus, bet ne visi iš jų pateikė dokumentų SKVC, tik 5 studentai visiškai atitiko 
LSU stojimo reikalavimus ir gavo SKVC patvirtinimus, kad jų diplomas būtų pripažintas. 2 Indijos 
studentai tapo visų antrosios pakopos Kineziterapijos programos studijų studentais. Šiuo metu LSU 
studijuoja 12 užsienio studentų siekiančių gauti LSU diplomą. Tarp užsienio studentų yra 
populiariausios antrosios pakopos studijų programos Kineziterapija ir Sporto vadyba ir turizmas, 
bakalauro studijų programos – Europos fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena ir Sporto treniravimo 
sistemos. 

2014 m. LSU yra sudariusi 4 sutartis su agentais iš Indijos GSS PVT. LTD.; Videsh 
Consultsy;Student and Partners Company; ir Lietuvos atstovu Indijoje Epige Tekman company. 
Nuolatos bendraujama ir susirašinėjama su agentais, konsultuojama įvairiais studentų priėmimo 
klausimais.  

Siekdamas gerinti ir tobulinti Universiteto akademinio ir administracinio personalo užsienio 
kalbos kompetencijas Tarptautinių ryšių skyrius su Karjeros ir kompetencijų plėtotės centru 2014 
metais organizavo A2, B1, B2 lygio anglų kalbos kursus. Ši priemonė skirta padėti Universiteto 
dėstytojams rengti mokomąją medžiagą ir skaityti / dėstyti paskaitas anglų kalba, o administracijos 
darbuotojams teikti konsultacijų ir kitų paslaugų užsienio studentams. 
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Užsienio svečiai 
 
2014 metais Universitetas glaudžiai bendradarbiavo su Vilniaus universiteto Konfucijaus 

institutu. 2014 m. balandžio 1–4 d. Pekino sporto universiteto lektorius ir Taijiquan stiliaus meistras 
Liang Wenming rengė / dėstė pratybas Universiteto studentams. 2014 m. rugpjūčio 28 d. buvo 
pasirašyta trišalio bendradarbiavimo sutartis su VU Konfucijaus universitetu, VU Orientalistikos 
centru ir LSU dėl Kinijos rytų kovos menų kaip pasirenkamojo studijų modulio integravimo į 
Universiteto studijas. Pagal šią sutartį nuo 2014 m. rugsėjo 3 d. vieneriems mokslo metams į 
Universitetą atvyko savanorė dėstytoja iš Pekino sporto universiteto Junli Wang rengti / dėstyti Taiči ir 
Ušu praktinių pratybų. 2014 m. lapkričio 24 d. aktorių trupė iš Kinijos supažindino su senovine kinų 
kultūra ir Pekino opera. 

2014 m. gegužės 2–6 d. Universitete lankėsi Wingate instituto Zinman kūno kultūros ir sporto 
mokslų kolegijos (Izraelis) profesorius Yeshayahu "Shayke" Hutzler ir buvo aptartas 
bendradarbiavimas su  universitetais  studijų ir mokslo srityse. 

2014 m. gegužės 12 d. Universitete lankėsi Tomsko valstybinio universiteto (Rusija) Kūno 
kultūros fakulteto dekanas Viktor Šilko ir Kūno kultūros magistrantūros programos vadovas Leonid 
Kapilevič, su kuriais buvo aptartas tolesnis universitetų bendradarbiavimas studijų ir mokslo srityse. 

2014 m. spalio 1–5 d. Universitete lankėsi Europos sveikatingumo asociacijos (angl. Europe 
Active / European Health and Fitness Association, EHFA) standartų tarybos pirmininkas Tiubingeno 
universiteto (Vokietija) profesorius Thomas Rieger, kuris skaitė paskaitą „Sporto mokslo absolventų 
įsidarbinimas Europos sveikatingumo sektoriuje“ ir supažindino su atstovaujamosios asociacijos 
veikla. 

2014 m. spalio 22 d. Universitete lankėsi Baltijos-Amerikos laisvės fondo (angl. Baltic-
American Freedom Foundation – BAFF) atstovė Lietuvai Ingrida Šidlauskienė, kuri akademinę 
bendruomenę supažindino su galimybėmis gauti Fondo paramą studijų, stažuočių ir mokslinių tyrimų 
vizitams į JAV. 

2014 m. lapkričio 5–7 d. Universitete vyko 3-asis jungtinės studijų programos „Fizinis 
aktyvumas ir sveika gyvensena“ (angl. European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle – PAL) 
partnerių konsorciumo posėdis, kuriame dalyvavo Groningeno GHanze universiteto (Nyderlandai), 
InHolland taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai) ir Santareno politechnikos instituto Rio 
Majoro aukštosios sporto mokyklos (Portugalija) atstovai. Susitikimo metu buvo aptarta esama 
jungtinės studijų programos situacija konsorciumo universitetuose, studijų proceso tobulinimo ir  
gerinimo galimybės, tarptautinis studentų ir dėstytojų judumas bei bendradarbiavimas pritraukiant 
naujų  partnerių. 

2014 m. lapkričio 28 d. Universitete lankėsi Kinijos Ušu kovos menų meistras ir sertifikuotas 
tarptautinis Ušu teisėjas iš Prancūzijos Dominique M. Saatenang, kuris skaitė viešą paskaitą 
Universiteto akademinei bendruomenei. 

 
 

Kita veikla 
 
2014 metais buvo parengtas  bei  išleistas naujas elektroninis ir spausdintas leidinys „Gidas 

tarptautiniams studentams“ (angl. „A Guide for Foreign Students“) (56 psl.), skirtas atvykstantiems 
užsienio studentams. Informaciniame leidinyje pateikiama vertingos informacijos apie Lietuvą, Kauną, 
Universitetą, studijų ir gyvenimo sąlygas. Taip pat buvo parengta ir išleista įvairių reprezentacinių 
leidinių: elektroninis ir spausdintas reprezentacinis leidinys apie Universitetą anglų kalba „Sveiki 
atvykę į LSU“ (angl. „Welcome to LSU“) (17 psl.), knygos skirtukas su LSU tarptautinių studijų 
programų sąrašu ir užrašų knygutė su informacija apie ERASMUS studentų mobilumo programą. 

Tarptautinių ryšių skyrius bendradarbiaudamas su RSV (Ryšių su visuomene skyriumi) iš 
esmės atnaujino Universiteto interneto tinklalapio struktūrą ir informaciją anglų kalba. Atnaujintame 
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tinklalapyje pateikiama išsamios informacijos apie dalines ir laipsnį suteikiančias studijas, teikiamas 
paslaugas studentams, gyvenimo sąlygas ir kt. 

Universiteto bendruomenei nuolat skleidžiama informacija apie galimybes ir sąlygas dalyvauti 
įvairiuose tarptautiniuose renginiuose (kongresuose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ir 
pan.), tarptautinėse programose ir projektuose. 

Tarptautinių ryšių skyrius užsienio ekspertus supažindino su LSU auditorijomis, bibliotekomis 
ir kita materialiąja baze, programomis, kurie lankėsi Universitete tarptautiniam instituciniam ir studijų 
programų vertinimui, organizavo užsienio svečių delegacijų priėmimą. 

Universiteto pedagoginiam ir administraciniam personalui padedami tvarkyti komandiruočių 
ir stažuočių užsienyje dokumentai, iš anksto užsakoma kelionės bilietai ir viešbučiai, teikiama 
vertingos informacijos tarptautinio bendradarbiavimo klausimais. 
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2014 metų pradžioje Sodrai buvo pateiktas LSU darbuotojų sąrašas pagal profesijų 
klasifikatorių, kuris  padeda apžvelgti ir analizuoti Lietuvos darbo rinką ir lyginti gautus duomenis 
tarptautiniu mastu. Klasifikatoriuje pateikiama tarptautiniu mastu pripažinta profesijos sąvoka, kurioje 
profesija siejama su vieno asmens atliekamu darbu. Profesijų klasifikatorius pateikia sistemą, pagal 
kurią į atskiras grupes suskirstomos įmonės, šakos ar šalies profesijos. Praktinis profesijų 
klasifikavimas remiasi paprastu, integruotu, nekintančiu veiklos ir sugebėjimų modeliu, kuris 
apibūdina asmens atliekamą darbą ir suteikia informacijos, pagal kurią asmuo priskiriamas tam tikrai 
profesijų grupei. 

2014 metų kovo 1 dieną startavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 
Pedagogų registro informacinė sistema. Pedagogų registro paskirtis – registruoti bendrojo lavinimo 
mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų darbuotojus, kurių 
darbas teisės aktų nustatyta tvarka laikomas pedagoginiu; rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir 
teikti Registro duomenis bei dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims. 

2014 metų pabaigoje Lietuvos sporto universitetas dalyvavo atliekant BSS/Fontes aukštųjų 
mokyklų atlygio tyrimą. Tai darbo užmokesčio tyrimas, kuriame iš viso dalyvavo 11 Lietuvos 
aukštųjų mokyklų. Tyrimo tikslas – pateikti kiekvieno tyrimo dalyvio darbo užmokesčio analizę ir 
lyginimą su darbo rinka naudojant struktūrizuotą,  puikios  kokybės rinkos informaciją. 

2014 m. statistiniai duomenys: 
• 2014 m. sausio 1 d. Universitete dirbo 369 darbuotojai, o 2014 m. gruodžio 31 dieną – 341 

darbuotojas;  
• Užfiksuotas vienas nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą, vienas nelaimingas atsitikimas 

darbe; 
• Nėštumo ir gimdymo/vaiko auginimo ir priežiūros atostogų išėjo 18 darbuotojų, iš jų ir 

vienas vyras; 
• 2014 metais LSU dirbo 5 neįgalieji asmenys, iš jų 3 dėstytojai. 
• Pagal nuotolinio darbo sutartį LSU dirbo 5 asmenys. 
Per 2014 metus priimti 108 darbuotojai, 139 – atleisti. Pagrindinė atleidimo priežastis buvo 

darbo sutarties pasibaigimas suėjus terminui (65 proc. visų atleistųjų). 22 proc. darbuotojų buvo 
atleisti šalių susitarimu, 11 proc. išėjo iš darbo savo noru.  
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Pedagoginis personalas 
 
2014 m. sausio 1 d. pedagoginis personalas sudarė 40,7 proc. visų Universiteto darbuotojų, o 

2014 m. gruodžio 31 d. – 41,6 proc. 26 proc. viso pedagoginio personalo sudarė kviestiniai dėstytojai. 
61,3 proc. viso pedagoginio personalo turi mokslo laipsnius. 
Ataskaitiniais metais konkurso būdu aukštesnes pareigas užėmė 2 pedagogai ir 1 mokslo 

darbuotojas. 

 
14 pav. 2014 m. Pedagoginio personalo skirstinys pagal pareigas, proc. 

 
Treniravimo mokslo katedroje dirbo 52 darbuotojai, Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo 

katedroje – 40, Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedroje – 40, Sporto vadybos, ekonomikos ir 
sociologijos katedroje – 22. Tik Treniravimo mokslo katedroje didesnę dalį sudarė vyrai, likusiose 
katedrose didesnę pedagoginio personalo dalį sudarė moterys.  

 

 

15 pav. Pedagoginio personalo pasiskirstymas pagal lytį katedrose 2014 m. 
 
Per 2014 metus, kaip ir per paskutiniuosius dvejus metus, didžiąją pedagoginio personalo dalį 

sudarė moterys – 58,7 proc. 58,3 proc. visų asistentų sudarė moterys, 41,7 proc. – vyrai; 77,5 proc. 
visų lektorių sudarė moterys, 22,5 proc. – vyrai; 56,3 proc. visų docentų sudarė moterys, 43,7 proc. – 
vyrai. Net 85,7 proc. visų profesorių sudarė vyrai, 14,3 proc. – moterys, ir tai yra vienintelė pareigybė, 
kai dominuoja vyrai. 
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2014 m. beveik  trečdalį pedagoginio personalo (30 proc.) sudarė 30–40 metų dėstytojai. 
Beveik po lygiai pasiskirstė 40–50 metų (25,3 proc.) ir 50–60 metų (27,3) pedagoginis personalas. 

 

16 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal amžių 2014 m., proc. 
 
Apibendrinant galima pasakyti, kad 2014 metų pedagoginio personalo sudėtis išliko panaši 

lyginant su ankstesnių metų duomenimis. Didesnę pedagoginio personalo dalį sudarė moterys. Kiek 
mažiau nei trečdalį (30 proc.) 2014 m. Universitete dirbo 30–40 metų dėstytojai, 2013 metais šios 
amžiaus grupės dėstytojai taip pat sudarė didžiausią dalį (33,9 proc.). 

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama 2014 m. BSS/Fontes darbo užmokesčio tyrimo 
rezultatų. Mūsų Universiteto dėstytojai lyginami su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. 
Matome, kad LSU lektoriai uždirba kiek mažiau nei kitų Universitetų lektoriai, visos kitos likusios 
pareigybės pranoksta Lietuvos aukštųjų mokyklų vidurkį. 

 

 

17 pav. Bendras mėnesio atlyginimas Lietuvoje, vidurkis (dėstytojai) 
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Mokslo personalas 
 
2014 m. sausio 1 d. mokslo personalas sudarė 8,4 proc. visų Universiteto darbuotojų, o 

2014 m. gruodžio 31 d. – 9,6 proc.  
83,3 proc. mokslo darbuotojų turi mokslo laipsnį. 
58,3 proc. visų mokslo darbuotojų eina pagrindines pareigas Sporto mokslo ir inovacijų 

institute. 
 

 
18 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal pareigas, proc. 

 
Šiek tiek daugiau nei trečdalį viso mokslinio personalo sudaro jaunesnieji mokslo darbuotojai, 

iš jų 8 turi mokslo laipsnį. Panašią procentinę dalį sudaro vyresnieji ir vyriausi mokslo darbuotojai, 
mažiausią dalį sudaro mokslo darbuotojai. Galima pabrėžti tai, jog mokslo darbuotojai 2013 metų 
duomenimis sudarė 6,3 proc., o 2014 m. kiek daugiau nei dvigubai (14 proc.). 

 

 
19 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal amžių, proc. 

 
Pedagoginio personalo ir mokslinio personalo didžiausią dalį sudarė 30–40 metų darbuotojai. 

55,6 proc. mokslinio personalo sudarė moterys, iš jų 44,5 proc. turėjo mokslo laipsnį. Tuo tarpu vyrų 
turinčių mokslo laipsnį buvo 38,9 proc.  

Remiantis BSS/Fontes tyrimo duomenimis, galima teigti, kad mūsų Universitete dirbantys 
mokslo darbuotojai ir vyriausieji mokslo darbuotojai uždirba daugiau nei kitų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų tas pačias pareigas užimantys mokslo darbuotojai. Jaunesnieji mokslo darbuotojai ir 
vyresnieji mokslo darbuotojai uždirba kiek mažiau nei kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo 
darbuotojai. 
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20 pav. Bendras mėnesio atlyginimas Lietuvoje, vidurkis (mokslo darbuotojai) 
 
 

Administracija ir aptarnaujantis personalas 
 
2014 m. sausio 1 d. administracinis ir aptarnaujantis personalas sudarė 50,9 proc. (17,9 proc. 

sudarė aptarnaujantis ir pagalbinis personalas) visų Universiteto darbuotojų, 2014 m. gruodžio 31 d. – 
48,8 proc. (tarp jų 11,7 proc. aptarnaujantis ir pagalbinis personalas). 2014 metų pabaigoje labai 
sumažėjo aptarnaujančio ir pagalbinio personalo (darbuotojų) dėl įvykdytos restruktūrizacijos 
Infrastruktūros skyriuje. 

Apie 73,3 proc. administracijos ir aptarnaujančio personalo turi aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą, apie 5,3 proc. darbuotojų turi aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, likusioji dalis 
(21,4 proc.) turi tik vidurinį išsilavinimą, šią dalį daugiausia sudaro aptarnaujantis ir pagalbinis 
personalas. 4,8 proc. administracijos darbuotojų turi mokslo laipsnį. 

Didžioji dalis administracinio ir aptarnaujančio personalo 2014 m. Universitete dirbo vienu 
etatu, 5 asmenys – pagal nuotolinio darbo sutartį. 
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21 pav. Administracinio ir aptarnaujančio personalo skirstinys pagal lytį, proc. 
 
Kiek daugiau nei du trečdalius administracinio ir aptarnaujančio personalo dirbo visą darbo 

dieną, t.y. visu etatu (0,9–1 etato), likusi dalis dirbo ne visą darbo dieną (0,1–0,8 etato). 
 

 

22 pav. Administracinio ir aptarnaujančio personalo skirstinys pagal darbo laiką 2014 m., proc. 
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Pagrindiniai Universiteto infrastrukt ūros uždaviniai yra studijų ir mokslo bazės plėtra, 
atnaujinimas ir tobulinimas, pastatų eksploatacija ir priežiūra, Universiteto turto valdymas, studentų 
apgyvendinimo paslaugos ir jų kokybės gerinimas. Socialinės paskirties infrastruktūra sudaro sąlygų 
bendruomenės nariams pailsėti ir atgauti jėgas bei visada gerai jaustis. 

Nekilnojamojo turto objektų įteisinimo, remonto, renovacijos, eksploatacijos, techninės 
priežiūros, apsaugos ir racionalaus išteklių naudojimo funkcijas vykdo Infrastruktūros skyrius (toliau – 
Skyrius). Skyriuje yra 49 darbuotojai, nuo kurių darbo rezultatų priklauso visų bendruomenės narių 
darbo sąlygos, jie užima 45,25 etato. 2014 metais vykdant restruktūrizaciją, buvo sumažėję Skyriaus 
(Priežiūros grupės) darbuotojų: atleista 10 valytojų, 4 teritorijos prižiūrėtojai. 

Pastatai ir žemės sklypai. Universitetas 2014 m. patikėjimo ir nuosavybės teise disponavo 
pastatais, kurių bendras plotas 28173,82 kv. m naudojamas plėtojant Universiteto veiklą. 

Visi žemės sklypai po pastatais ir be pastatų yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, o 
Universitetas yra panaudos gavėjas. Universitetas panaudos teise pagal sutartis naudojasi 4,9918 ha 
ploto valstybinės žemės sklypu.  

Patalpų priežiūra. Skyrius tvarko visų Universiteto pastatų techninių rodiklių apskaitą, 
prižiūri pastatus ir jų patalpas, užtikrina jų apsaugą ir tinkamas mokymosi, darbo ir gyvenimo sąlygas. 

Patalpų nuomos administravimas. Nuomos tikslas – išlaikyti ir efektyviai panaudoti 
valstybės patikėtą turtą. Universitetas nuomoja patalpas pagal ilgalaikės nuomos sutartis viešojo 
maitinimo paslaugoms teikti, pardavimo automatams įrengti ir kt. (37 lentelė). 

 
37 lentelė. Pajamos, gautos už LSU patalpų nuomą ir paslaugas 

Objekto pavadinimas 2014m., tūkst. Lt 
Maniežo paslaugos 112,3 
Birštono bazės paslaugos 1,7 
Palangos poilsio bazės paslaugos 18,5 
Baseino paslaugos 152,7 
Bendrabučių veikla 413,4 
Patalpų nuoma 31,3 
Kita veikla (trumpalaikės sporto bazių nuomos, komunalinių paslaugų, tęst. st., knygų 
pardavimas ir kt. paslaugos) 

135,9 

Iš viso: 847,3 
 
 

Patalpų remontas 
 

38 lentelė. Darbai, atlikti Universitetui priklausančių pastatų patalpose 

Patalpos m2 

Suremontuota:  sienų 1750 kv. m 
lubų 590 kv. m 
grindų 239 kv. m 

Nudažyta fasado 165 kv. m 
Durų, medinių spintų remontas ir dažymas  280 kv. m 
Radiatorių ir metalinių vamzdžių nudažymas  120 kv. m 

Iš viso 3144 kv. m 
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Samdos darbai 
Per 2014 m. iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo gauta 20000,00 Lt (proj. nr. FS-220), už 

kuriuos įrengta grindų danga ir ažūrinės lubos su apšvietimu funkcinių treniruočių sporto salėje 
(Perkūno al. 3A) 140 kv.m..  

Lietuvos sporto universiteto pastato (Aušros g. 42, Kaune) rekonstravimui gauta 2.903.538,33 Lt 
(proj. nr.KKS-S-116). 

 
Atlikta smulki ų samdos darbų: 
• Pakeisti baseino kabliai plūdurams; 
• Įrengta pertvara laboratorijoje su 2-jų durų pakeitimu; 
• Pakeistas durų stiklo paketas bendrabutyje; 
• Pagaminta ir sumontuota 12 vnt. sieninių spintų bendrabučio 5 – tame aukšte. 
 
 
Studentų apgyvendinimas 
 
2014 m. rudenį buvo pradėtas penkto aukšto remontas, šią dieną yra suremontuota pusė aukšto 

kambarių. Pakeistos grindys, baldai, perdažytos sienos, sudėti nauji šviestuvai. Per 2014 metus 
nupirkta ir pakeista 80 naujų lovų studentams. Taip pat sutvarkytos bendros ERASMUS studentų 
gyvenančių antrame bendrabučio patalpos. 

 
 
Eksploatavimas 
 
Universitete yra 8 šilumos punktai, kurie šildo apie 17,6 tūkst. kv. m plotą. Penkiuose 

punktuose veikia įdiegta šiuolaikinė šilumos reguliavimo įranga, kuri reaguoja į lauko temperatūros 
svyravimus ir leidžia sutaupyti lėšų, skirtų patalpoms šildyti.  

 
39 lentelė. 2013–2014 m. išlaidos energetiniams ištekliams 

Energetiniai ištekliai 2013 m. 2014 m. Skirtumas 
Elektros energija 419800 kwh 671134 kwh +251334 kWh 
Šilumos energija 2555,5 Mwh 3083,7 Mwh +528,2 Mwh 
Suvartota vandens  18723 m³ 18981 m³ +258 m³ 
Suvartota dujų 2416 m³ 2203 m³  -213 m³ 

 
 
Transportas 
 
Transporto padalinys skirtas Universiteto studentams ir administracijai aptarnauti, 

administracinei ir ūkinei veiklai užtikrinti. Studentai vežami į mokomąsias praktikas, sporto varžybas. 
 

40 lentelė. Automobilių eksploatacijos ir remonto išlaidos  

Išlaidų paskirtis 2013 m., Lt 2014m., Lt 
Kurui 31156,49 24121,25 
Eksploatacijai ir remontui 3817,06 4367.96 
Draudimui 3190 2218,00 
Nuomai 47400,86 48752,25 

Iš viso 85564,41 79459.46 
 
Automobilių ūkyje yra 6 automobiliai. Šiuo metu 27 vietų autobusas Isuzu Turkuaz, 16-os 

vietų mikroautobusas LDV Convoy ir lengvasis automobilis Mazda 626 neeksploatuojami dėl jų 
blogos techninės būklės. 

Transporto padalinyje dirba 2 vairuotojai. 



 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

67 

 

41 lentelė. Automobiliai ir jų eksploatacija 

Automobilio markė 
Nuvažiuota km Sunaudota degalų, l 

2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 
Toyota Avensis 28332 31891 2654,86 2988.35 
Audi 100 (VKE 550) 10761 3678 1354,33 462.91 
VW JETTA 31514 34984 2028,81 2251.30 

Iš viso 70607 70553 6038.00 5702.56 
 
 
Supaprastinti atvirieji pirkimai ir pirkimo sutarty s 

 
42 lentelė. Atlikti mažos vertės neskelbiami pirkimai 2013–2014 m.  

Pirkimo objekto rūšis 
Bendra sudarytų sutarčių suma, Lt 

2013 m. 2014 m. 
Prekės 674244,78 594654,75 
Paslaugos 499546,08 614634,84 
Darbai 214412,87 71651,69 
Prekės ir paslaugos pirktos per 
Centrinę perkančiąją organizaciją 

102715,69 214843,14 

 
43 lentelė. Prekių ir paslaugų pirkimai supaprastinto atvirojo konkurso būdu  

Tiekėjas Pirkimo objekto rūšis Sudarytų sutarčių vertė, Lt 
UAB „BSS grupė“ Valymo paslaugos 488.056,80 

UAB „Artransa“ 
Keleivinių transporto priemonių nuomos su 
vairuotoju paslaugos 

181500,00 

UAB „Naujoji Aleksoto 
statyba“ 

Lietuvos sporto universiteto lengvosios atletikos 
maniežo Kaune, Aušros g. 42, rekonstravimas 

2789516,45 

Iš viso 3459073,25 
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Lietuvos sporto universiteto finansai valdomi, atsižvelgiant į Tarybos priimtus sprendimus ir 
vadovaujantis patvirtintomis, apskaitos politikai priskiriamomis finansų ir buhalterinės apskaitos ir 
atskaitomybės taisyklėmis ir nuostatomis, neprieštaraujančiomis LR Buhalterinės apskaitos pagrindų 
įstatymui, LR Vyriausybės, LR Finansų ministerijos nutarimams, įsakymams, kitiems su buhalterinės 
apskaitos tvarkymu susijusiems teisės aktams. Nuo 2010 m. sausio 1 d. Universitetas vykdo apskaitą 
vadovaudamasis VSAFAS standartais. Taikoma nauja finansų apskaitos programą LIEMSIS. 

Finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus pagrindinės formos pateiktos šios ataskaitos 1–4 
prieduose. Toliau ataskaitoje detaliau nagrinėjamos atskiros finansų valdymo sritys: pajamos, išlaidos 
(pavaizduotos programinių biudžetų pinigų judėjimo principu), gautinų- mokėtinų sumų dinamika, 
tikslinių lėšų pagal strategines kryptis įplaukos, studentų rėmimo išlaidos. 

 
 

Pajamos 
 
2014 m. LR Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintos dvi veiklos programos: Aukščiausiosios 

kvalifikacijos specialistų rengimo programa bei Studentų rėmimo ir jų kreditavimo programa. 
Valstybės biudžeto asignavimų LSU programoms vykdyti gauta 7701.9 tūkst. Lt. Taip pat veiklai 
vykdyti buvo skirta 8989,1 tūkst. Lt LSU nuosavų lėšų, iš jų 1500 tūkst. Lt – 2013 m. nepanaudotas 
likutis. 

 

Aukščiausiosios 

kvalifikacijos 

specialistų 

rengimas; 

7188,3; 43%
Studentų 

rėmimas ir jų 

kreditavimas; 

513,6; 3%

LSU nuosavos 

lėšos; 8989,1; 

54%

 

23 pav. LSU patvirtintų programų pajamų struktūra 2014 m. 
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24 pav. LSU programų finansavimo apimčių dinamika 2008–2014 m. 
 
2014 m. Valstybės biudžeto asignavimų ir LSU nuosavų lėšų su nepanaudotu 2013 m. likučiu 

sudedamosios dalys pateiktos 44 lentelėje. 
Iš 16691 tūkst. Lt, 16521 tūkst. Lt (98,9 proc.) buvo skirta paprastosioms išlaidoms (darbo 

užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, prekėms ir paslaugoms, darbdavio socialinei paramai, 
stipendijoms) ir 170 tūkst. Lt (1,1 proc.) nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam materialiajam ir 
nematerialiajam turtui). 

 
44 lentelė. Valstybės biudžeto subsidijos su Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programos  
(nuo 2011 nuosavos lėšos) planas, tūkst. Lt 

Išlaidos 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Paprastosios išlaidos 16507,2 18109,8 17921,3 16157,1 16171,1 16624,6 16521 
Nepaprastosios išlaidos 420 239,1 241,2 205 362,6 345 170 

Iš viso 16927.2 18348,9 18162,5 16362,1 16533,7 16969,6 16691 

 
Universiteto išlaidų skirtų paprastosioms išlaidoms ir ilgalaikiam turtui įsigyti iš Valstybės 

biudžeto ir nuosavų lėšų struktūros dinamika 2008 – 2014 m. pateikta 25 paveiksle. 
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25 pav. Valstybės biudžeto subsidijų su Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programa  
(nuo 2011 m. –LSU nuosavų lėšų) 2008–2014 m., tūkst. Lt 

 
Lietuvos sporto universiteto nuosavos lėšos  
LSU nuosavų lėšų pajamos per 2014 m. buvo 8479,3 tūkst. Lt, t. y. 1,7 proc. arba 458 tūkst. Lt 

daugiau negu 2013 m. Uždirbamų lėšų (nuo 2011 m. – nuosavų lėšų) augimo tendencijos prasidėjo 
2007 m., kai buvo uždirbta 4082,4 tūkst. Lt. 

Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo pajamų struktūra (nuo 2011 m. – nuosavos lėšos) 
pateikta 45 lentelėje. 

 
45 lentelė. Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo pajamų struktūra (nuo 2011 m. – nuosavos lėšos), tūkst. Lt 

Pajamos 
Metai Visų pajamų 

dalis 2014 m., 
proc. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mokesčiai už studijas 4.392,00 5553 6291,7 6999,2 7145,2 7460,6 88,0% 
Maniežo paslaugos 84.5 109,4 126,1 105,8 83,0 112,3 1,3% 
Birštono bazės paslaugos 41.1 22,9 7,5 1,7 3,3 1,7 0,02% 
Palangos poilsio bazės 
paslaugos 

12.0 16,4 23,2 15,6 14,2 18,5 0,2% 

Baseino paslaugos 148.0 118.8 144,4 136,7 116,4 152,7 1,8% 
Bendrabučio veikla 354.7 341,9 332,6 306,3 335,3 413,4 4,9% 
Patalpų nuoma 24,1 29 32,9 55,9 37,7 31,3 0,4% 
Bendrasis priėmimas 117      0,0% 
Mokslo tiriamieji darbai     50,3 14,3 0,2% 
KKPC kursų, seminarų, 
konferencijų paslaugos. 

    127,0 138,6 1,6% 

Kita veikla (trumpalaikės 
sporto bazių nuomos, 
komunalinių paslaugų, knygų 
pardavimas ir kt. paslaugos) 

176.9 246,7 220,8 264,2 109,0 135,9 1,6% 

Iš viso 5.350,30 6438,1 7179,2 7885,4 8021,3 8479,3 100% 
 
Didžioji pajamų dalis (88,0 proc.) – mokesčiai už studijas. Pajamų, gautų iš bendrabučio 

veiklos, augimo tendencijos, pastebėtos 2011 m., augo: 2014 m. buvo gauta 152.7 tūkst. Lt, t. y. 
8 proc. daugiau negu 2013 m. Bendrabučio veiklos pajamos 2014 m. išaugo 36.3 tūkst. Lt, palyginti su 
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2013 m. Išaugo ir maniežo nuomos pajamos (29,3 tūkst. Lt), palyginti su pajamomis, gautomis iš šios 
veiklos 2013 m. Neatsižvelgiant į atskirų pajamų šaltinių pokyčius, bendros šios finansavimo 
programos pajamų kitimo tendencijos pateiktos 26 paveiksle. 

 

 

26 pav. LSU nuosavų lėšų dinamika 2009–2014 m., tūkst. Lt 
 
 
Tikslin ės lėšos 
Be valstybės biudžeto lėšų ir nuosavų lėšų, Universitetas per 2014 m. gavo ir tikslinės 

paskirties lėšų, kurias sudarė paramos lėšos, bei lėšos skirtos projektinei veiklai užtikrinti. 
 

46 lentelė. Tikslinių lėšų skirstinys pagal lėšų davėjus  

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto kodas 
Suma, 
tūkst. Lt 

MOKSLO PROJEKTAI 

1. 
Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemos savybes 
lemiančių genetinių veiksnių identifikavimas" 

LMT sut. MIP-067/2012 138,3 

2. 
Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, probleminio 
elgesio keitimo technologijos per fizinę veiklą 

LMT sut. MIP-112/2012 56,4 

3. 
Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, 
jo kitimais bei lemiantys veiksniai  

LMT sut. MIP-003/2013 60,4 

4. 
Senėjimo sąsajos su motorinės ir kognityvinės sistemos 
nuovargiu ir atsparumu hipertermijai 

LMT sut. MIP-017/2014 105 

5. 
Mobingo / patyčių, kaip psichosocialinio stresoriaus 
prevencija, įgyvendinant ISA 

LMT sut. MIP-094/2014 29,8 

6. Mokslininkų  vizitai LMT sut. Nr. SF3-.../TYR-070 1,3 
7. Mokslininkų vizitai  LMT sut. Nr. SF3-.../TYR-074 1,2 
8. Mokslininkų vizitai  LMT sut. Nr. SF3-.../TYR-069 1,1 

9. 
CareWare „Išmanioji apranga sportui ir sveikatai” 
(Smart wearable sport and health solutions ) 

MITA sut. Nr. 31V-86 37,5 

10. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA sut. Nr. 31V-121 20,7 

11. 
Genetinis sumažinto citrato sintazės aktyvumo modelis: 
funkcijoms aspektu 

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-057 331,2 

Iš viso mokslo projektų 782,9 
 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto kodas 
Suma, 
tūkst. Lt 

STUDIJŲ PROJEKTAI 
1. Studentų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų rėmimas Neįgaliųjų reikalų departamentas 30,5 

2. 
Tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų 
studentams 

ŠMM (tikslinės stipendijos) 250,2 

3. Specialybės kalbos dėstymo programa Valstybinė lietuvių kalbos komisija 15,9 
4. Nordplus horizontal HPHZ-2014/10107 141 
5. Nordplus programa NPHE-2014/10394 26,2 
6. Erasmus studentų mainų programai LLP-ERA-ESF-2013-LT-1033 12,8 
7. M. Gruodžio stipendijų fondas Carol M. Gruodžio atminimo fondas 2,7 
8. Projektas "Savanorių mokymas" EAC/21/2009/146 0,9 

9. Projektas "Fitness e-mokymas" 
511669-LLP-1-2010-IT-KA3-
KA3MP 

7,4 

10. 
Fizinio aktyvumo srityje dirbančių asmenų 
perkvalifikavimas ir kvalifikacijos tobulinimas 

VP1-2.2.- ŠMM-04-V-06-012 196,1 

11. Kūno kultūros ir sporto departamentas FS-150 20 
12. Švietimo mainų paramos fondas UD-2014-LT-0010 2,7 

13. 
Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių 
valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje 
rengimo tobulinimas- BIOMEDOKT 

VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002 278,6 

14. 

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

VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002 9 

15. 
Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo 
sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose 

VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003 10,4 

16. Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos projektas 
Nr. 510029-LLP-1-2010-1-NL-
ERASMUS-ECDSP 

2,6 

17. ŠMM projektas "Europos diena su kamuoliu" S-243 17 

18. 
ŠMM projektas "Dejure defacto: paramos neįgaliesiems 
poreikių ir prieinamumo analizė" 

S-242 9 

19. 
ŠMM projektas "Lietuvos patirtis praktikų modelių 
taikyme" 

S-645 6 

20. 
ŠMM projektas "Moku suteikti pirmąją pagalbą 
nukentėjusiems vandenyje" 

S-689 5 

21. 
ŠMM projektas "Jaunimo patriotiškumo ugdymas, 
organizuojant atmintinus sporto renginius" 

S-688 15 

22. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras V9-95 17,3 
23. MITA bendradarbiavimo sutartis su ASU MITA sut. Nr. 31V-141 10,7 
24. Kūno kultūros ir sporto departamentas FS-149 10 
25. Lietuvos mokslų taryba LMT-KEL-098/2014 3,7 
26. Lietuvos mokslų taryba MOR-033/2014 5,9 
 Iš viso studijų projektų  1106,6 

 
lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Projekto kodas 
Suma, 
tūkst. Lt 

SPORTO PROJEKTAI 

1. 
UAB "ARMESTA" vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

PS S-01 6 

2. 
UAB "EKSPOZICIJŲ CENTRAS" vardinių stipendijų 
fondas didelio meistriškumo sportininkams 

PS S-02 6 

3. 
UAB "Sadomaksa" vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

PS S-03 6 

4. 
UAB "Struktūra" vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

PS S-19 5 

5. 
UAB "Čegmira" vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

PS S-18 8,5 

6. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Potvarkis Nr. 59 8 
7. Gintaro Skobo vardinė stipendija 2013/11/20 6 
8. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Nutarimas Nr. 37 15 
9. Krepšinio paramos ir vystymo fondas PS S-10 1,5 
10. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas S-34 (Rio 2016) 70 

11. 
Rimanto Rutkausko  vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

S-21 1,2 

12. Lietuvos olimpinė akademija 
 

2,5 
13. Kūno kultūros ir sporto departamentas FS-280 50 
14. AB "Sadomaksa" parama S31/67 7 

15. 
UAB "Vidara" vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

PS S-40 6 

16. AB "Kauno grūdai" parama 2014-08-07 10 
17. Eimanto Skrabulio vardinė stipendija S-46 4,2 

18. 
Lietuvos regbio federacija vardinių stipendijų fondas 
didelio meistriškumo sportininkams 

S-54/72 6 

19. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Potvarkis Nr. 73 32,8 

20. 
UAB "Vilrosa" vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

S-197 1,2 

21. 
UAB "M Sport" vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

PS S-57 6 

22. 
UAB "Rentgenas" vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

S-205 1 

23. 
UAB "Ekoproduktas" vardinių stipendijų fondas didelio 
meistriškumo sportininkams 

PS S-58 3 

 
Iš viso sporto projektų 

 
262,9 

 INFRASTRUKT ŪROS PROJEKTAI  
1. Kūno kultūros ir sporto departamentas FS-220 20 
2. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas KKS-S-116(2013) 1409,4 

 
Iš viso infrastrukt ūros projektų 

 
1429,4 

 PARAMA  
1. VMI pervedama parama 2 proc. 

 
1,6 

 
Iš viso projektų 

 
3583,4 
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Išlaidos 
 
Pagal Tarybos patvirtintą patikslintą LSU 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, paprastosioms 

išlaidoms ir stipendijoms buvo numatyta 16521 tūkst. Lt. Per 2014 m. šioms išlaidoms buvo gauta 
16521 tūkst. Lt, iš jų stipendijoms – 961,1 tūkst. Lt. 

2014 m. patikslintoje sąmatoje nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam turtui) numatyta 
170 tūkst. Lt. 

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

 
47 lentelė. Biudžeto programų ir nuosavų lėšų vykdymo ataskaita 2014 m.,tūkst. Lt 

Išlaidų straipsniai 

Aukščiausiosios 
kvalifikacijos specialistų 

rengimo, studentų rėmimo 
ir jų kreditavimo programos 

Nuosavos lėšos Programų suvestinė iš viso 

Planas Gauta Panaudota Planas Gauta Panaudota Planas Gauta Panaudota 
1. Iš viso paprastųjų 
išlaidų 7701,9 7701,9 7701,9 8819,1 8819,1 8537,4 16521 16521 16239,3 

1.1. Iš viso Darbo 
užmokestis 6589,3 6589,3 6589,3 5829,7 5829,7 5792,8 12419 12419 12382,1 

1.1.1. Darbo 
užmokestis* 

5023 5023 5023 4439,3 4439,3 4416,4 9462,3 9462,3 9439,4 

1.1.2. Socialinio 
draudimo įmokos 

1556,2 1556,2 1556,2 1381,3 1381,3 1367,4 2937,5 2937,5 2923,6 

1.1.3. Kiti einamieji 
tikslai (Garantinis 
fondas) 

10,1 10,1 10,1 9,1 9,1 9 19,2 19,2 19,1 

1.2.Prekių ir paslaugų 
naudojimas 

599 599 599 2531,9 2531,9 2402,5 3130,9 3130,9 3001,5 

1.2.1. Medikamentai 
   

2 2 1 2 2 1 
1.2.2. Ryšių paslaugos 

   
46 46 36,8 46 46 36,8 

1.2.3. Transporto 
išlaidos    

80 80 68,7 80 80 68,7 

1.2.4.Apranga ir 
patalynė    

4 4 0,4 4 4 0,4 

1.2.5. Spaudiniai 
   

55 55 48,9 55 55 48,9 
1.2.6. Kitos prekės 

   
250 250 253,5 250 250 253,5 

1.2.7. Komandiruotės 
   

80 80 66 80 80 66 
1.2.8. Ilgalaikio turto 
einamasis remontas    

115 115 96,4 115 115 96,4 

1.2.9. Kvalifikacijos 
kėlimas    

15 15 10,8 15 15 10,8 

1.2.10. Komunalinės 
paslaugos 

599 599 599 715 715 552,6 1314 1314 1151,6 

1.2.11. Kitos paslaugos 
   

1169,9 1169,9 1267,4 1169,9 1169,9 1267,4 
1.3 Darbdavių 
socialinė parama 
pinigais 

   10 10 5 10 10 5 

1.3.1. Darbdavių 
socialinė parama 
pinigais    

10 10 5 10 10 5 

1.4. Iš viso stipendijų 513,6 513,6 513,6 447,5 447,5 337,1 961,1 961,1 850,7 
1.4.1. Studentams 141,6 141,6 141,6 447,5 447,5 337,1 589,1 589,1 478,7 
1.4.2. Doktorantams 372 372 372 

   
372 372 372 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Išlaidų straipsniai 

Aukščiausiosios 
kvalifikacijos specialistų 

rengimo, studentų rėmimo 
ir jų kreditavimo programos 

Nuosavos lėšos Programų suvestinė iš viso 

Planas Gauta Panaudota Planas Gauta Panaudota Planas Gauta Panaudota 
2. Nepaprastųjų 
išlaidų iš viso:    170 170 81,6 170 170 81,6 

2.1. Gyvenamieji 
pastatai       

0 0 0 

2.2. Transporto 
priemonės       

0 0 0 

2.3. Kitos mašinos ir 
įrenginiai    

155 155 71,2 155 155 71,2 

2.4. Kitas ilgalaikis 
materialusis turtas       

0 0 0 

2.5.Kompiuterinė 
programinė įranga    

1 1 1 1 1 1 

2.6. Patentai, licencijos 
   

14 14 9,4 14 14 9,4 
1+2 Iš viso išlaidų 7701,9 7701,9 7701,9 8989,1 8989,1 8619 16691 16691 16320,9 

 
Apžvelgiant 2014 m. biudžeto programų ir nuosavų lėšų vykdymo ataskaitą, paprastosios 

išlaidos (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, 
darbdavių socialinė parama pinigais, kiti einamieji tikslai (Garantinis f.) ir stipendijos) sudarė 99 proc. 
bendrųjų išlaidų. Išlaidos turtui įsigyti sudarė 1 proc. bendrųjų išlaidų. Darbo užmokestis ir socialinio 
draudimo įmokos sudarė 75,8 proc. bendrųjų išlaidų. 

Išlaidų skirstinys pagal programas pateiktas 27 paveiksle. 
 

 

27 pav. 2014 m. LSU išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas, tūkst. Lt 
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Paprastųjų išlaidų struktūra, atsižvelgiant į 40 lentelėje pateiktus duomenis, pavaizduota 
grafiškai. Išlaidų skirstinys pagal finansavimo programas pateiktas 28 paveiksle. 

 

5023

1556,2

599

10,1

4416,4

1367,4

2402,5

5 9 337,1

513,6

Aukščiausiosios 

kvalifikacijos 

specialistų rengimas

LSU nuosavos lėšos

 

28 pav. Paprastųjų išlaidų struktūra pagal patvirtintas programas 2014 m., tūkst. Lt 
 

599

1 36,8
68,7

0,4
48,9

253,5

66 96,4
10,8

552,6

1267,4

5 9

LSU nuosavos lėšos

Aukščiausiosios kvalifikacijos 

specialistų rengimas

 

29 pav. Išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūra 2014 m., tūkst. Lt 
 
Prekių ir paslaugų naudojimo struktūroje didžiąją dalį sudarė išlaidos komunalinėms 

paslaugoms – 1151,6 tūkst. Lt (38 proc.), išlaidos kitoms prekėms (reagentai, kanc. prekės, statybinės 
medžiagos ir kt. inventorius iki 1000 Lt) įsigyti – 253,5 tūkst. Lt (8,3 proc.), kitos išlaidos (leidybos 
darbai, projektų kofinansavimas, pastatų priežiūros paslaugos ir kt. paslaugos) – 1267,4 tūkst. Lt 
(41,8 proc.). 
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LSU nuosavos lėšos Aukščiausiosios kvalifikacijos 

specialistų rengimas

71,2

1 9,4

Kitos mašinos ir įrenginiai (Kompiuterinė įranga, mokslinė įranga ir kt.), tūkst. Lt

Kompiuterinė programinė įranga, tūkst. Lt

Patentai, licencijos, tūkst. Lt
 

30 pav. Nepaprastųjų išlaidų struktūra 2014 m., tūkst. Lt 
 
LSU 2014 m. planavo įsigyti ilgalaikio turto už 170 tūkst. Lt, faktiškai panaudota 81,6 tūkst. 

Lt. 2014 m. iš investicijoms skirtų lėšų buvo įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga, būtina mokslo 
ir studijų procesui užtikrinti (30 pav.). 

 
LSU skolos 
Lietuvos sporto universiteto skolos 2014 m. gruodžio 31 d. pateiktos 48 lentelėje.  
 

48 lentelė. LSU skolos 2014 m. gruodžio 31 d., tūkst. Lt 

Tiekėjo pavadinimas Už ką skola Suma 
UAB „Omnitel“ ryšių paslauga 0,4 
UAB Lukoil Baltija už kurą 0,5 
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras už paslaugas 0,1 
Teo Lt, AB ryšių paslauga 0,3 
Akcinė bendrovė Lietuvos paštas ryšių paslauga 0,1 
UAB „BIRŠTONO VANDENTIEKIS“ komunalinės paslaugos 0,1 
UAB „BIRŠTONO ŠILUMA“ komunalinės paslaugos 5,6 
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 
laboratorija(VSĮ) 

paslauga 0,3 

AB „KAUNO ENERGIJA“ už šildymą 37,1 
Druskininkų Švietimo Centras(VSĮ) už patalpų nuomą 0,3 
UAB „BSS Grupė“ paslauga 11,2 
UAB „Energijos tiekimas“ paslauga 4,4 
UAB „eComp“ už prekes 0,2 
AB „Lesto“ komunalinės paslaugos 3,8 
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ komunalinės paslaugos 0,1 

Iš viso 64,5 
 
Bendra skolų dinamika 2008–2014 m. pateikta 49 lentelėje. 
 

49 lentelė. LSU skolų dinamika 2008–2014 m., tūkst. Lt 

Metai 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

LSU skolos, įskaitant projektus 168,7 60 949,4* 1654,2*** 127,4*** 127,5 64,5 

* iš jų 873,8 tūkst. Lt dėl negauto projekto finansavimo;  
** iš j ų 1598 tūkst. Lt dėl negauto projekto finansavimo;  

*** iš j ų 42,1 tūkst. Lt dėl negauto projekto finansavimo; 
**** iš j ų 69,7 tūkst. Lt dėl negauto projekto finansavimo. 
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Skolos Universitetui (uždirbtos, bet negautos pajamos), be nuvertėjimo 2014 m. gruodžio 
31 d. pateiktos 50 lentelėje. 

 
50 lentelė. Skolos Universitetui 2014 m. gruodžio 31 d., tūkst. Lt 

Tiekėjo pavadinimas Už ką skola Suma  
ATLETAS, UAB SKONIO VERSIJA kavinė-baras     už komunalinius patarnavimus 1,1 
UAB „Skaitmeninis amžius“     už komunalinius patarnavimus 0,3 
Lietuvos rankinio federacija     patalpų nuomos paslaugos 0,5 
UAB „Skaitmeninis amžius“     patalpų nuomos paslaugos 0,5 
PATOGU PIRKTI, UAB     už knygas 1,3 
VIPsupply, UAB     už knygas 1,2 
KRAFT FOODS LIETUVA, AB     už baseino nuomos paslaugas 1,9 
LESTO, AB     už baseino nuomos paslaugas 0,4 
GBM INVEST,UAB     už baseino nuomos paslaugas 1,3 
MONDELEZ EUROPE SERVICES Gmbh     už baseino nuomos paslaugas 3,5 
Studentai už bendrabučio nuomos paslaugas   29,5 
LSU studentai Už mokamas studijas 476,1 
VILTIS, SPORTO MOKYKLA     maniežo nuomos paslaugos 3,0 
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija     maniežo nuomos paslaugos 0,5 
Dolce Moto, Asociacija     maniežo nuomos paslaugos 3,6 
Lietuvos 470 Asociacija     maniežo nuomos paslaugos 0,6 
Ąžuolas, Kauno m. vaikų ir jaunimo mokykla     maniežo nuomos paslaugos 0,4 
Kaunas, krepšinio klubas     maniežo nuomos paslaugos 0,3 
Arnoldas Kliučinskas     maniežo nuomos paslaugos 1,5 
VILTIS, SPORTO MOKYKLA     kitos sumos už parduotą turtą, paslaugas 7,0 
Lietuvos moksleivių krepšinio lyga     kitos sumos už parduotą turtą, paslaugas 2,5 
Gaja, Sporto mokykla      kitos sumos už parduotą turtą, paslaugas 2,1 

Iš viso:  539,20 
 
Bendra skolų Universitetui dinamika 2008–2014 m. pateikta 51 lentelėje. 
 

51 lentelė. Bendra skolų Universitetui dinamika 2008–2014 m., tūkst. Lt 

Metai 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
Skolos Universitetui 384,1 361 548,1 314,2* 653,4** 536,6 539,2 

* iš jų 5,6 tūkst. Lt – kiti išankstiniai apmokėjimai;  
** iš j ų 42,1 tūkst. Lt – projekto išlaidų išankstinis apmokėjimas. 
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Apibendrinant Universiteto įsiskolinimą ir skolų Universitetui lygio kitimą (be projektinio 
finansavimo) pagal 50 ir 51 lentelių duomenis pateikiama grafinė skolų kitimo diagrama. 

 

 

31 pav. Skolų Universitetui ir Universiteto skolų kaita 2008−2014 m. 
 
 

Studentų rėmimas 
 
Stipendijos 
2014 m. LSU vykdė Studentų rėmimo ir kreditavimo programą. Šiai programai įgyvendinti 

buvo gauta 431,7 tūkst. Lt. Studentams skatinti buvo skirta lėšų ir iš Universiteto nuosavų lėšų – 
408 tūkst. Lt. Šių lėšų skirstinys pateiktas 52 lentelėje. 

 
 52 lentelė. Studentų rėmimo ir kreditavimo programos lėšų skirstinys 

Išlaidų rūšys Suma, tūkst.Lt 
Išmokėta stipendijų pagal mokymosi rezultatus 461,9 
Išmokėta vienkartinių stipendijų 18,7 
Išmokėta stipendijų doktorantams 346 

Iš viso 826,6 
 
2014 m. LSU pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 

1187 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl 
finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ teikė paramą neįgaliesiems,  pagal kurią buvo išmokėta 
28504 Lt. Šių lėšų skirstinys pateiktas 53 lentelėje. 

 
53 lentelė. Lėšos, skirtos neįgaliųjų studentų paramai 

Išlaidų rūšys Suma, Lt 
Specialiesiems poreikiams tenkinti 22680 
Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti 5824 

Iš viso 28504 
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2014 metais pagrindines Lietuvos sporto universiteto viešųjų ryšių srities veiklas vykdė Ryšių 
su visuomene skyrius (RSV). Skyriaus tikslas – administruoti, koordinuoti ir valdyti Lietuvos sporto 
universiteto ryšius su visuomene (LSU bendruomene ir išoriniais interesantais), pasitelkiant viešųjų 
ryšių organizavimo priemonių. 

2014 metais RSV viešųjų ryšių srities veiklas planavo ir vykdė visose pagrindinėse 
strateginėse komunikacijos srityse: Universiteto išorinės ir vidinės komunikacijos palaikymas, 
tobulinimas ir plėtojimas, Universiteto žinomumo sklaida, LSU įvaizdžio  sudarymas visuomenėje. 

RSV atsakingas už Universiteto interneto svetainės www.lsu.lt tvarkymą lietuvių ir anglų 
kalbomis, naujienų, pranešimų spaudai lietuvių kalba kūrimą bei viešinimą, Universiteto renginių 
organizavimą, jų filmavimą bei fotografavimą ir kitus komunikacinius projektus.  

2014 m. daug dėmesio buvo skiriama Universiteto žinomumo gerinimui, LSU įvaizdžio 
išgryninimui, geros nuomonės apie Universitetą kūrimui. Siekiant šių tikslų, RSV nuolat rengė ir 
platino informacinę medžiagą apie Universitetą šalies, regiono ir specializuotai žiniasklaidai. 2014 m. 
išplatinti 62 pranešimai žiniasklaidai, kuriuose – informacija apie LSU mokslininkų ir studentų 
pasiekimus, sporto laimėjimus, Universitete vykstančius renginius, kiti aktualūs pranešimai. 
Pranešimai apie LSU veiklą publikuoti pagrindiniuose Lietuvos internetinės žiniasklaidos portaluose 
www.delfi.lt, www.lrytas.lt, www.15min.lt, www.lrt.lt, www.kasvykstakaune.lt, www.alfa.lt, 
www.bernardinai.lt,  www.sportas.lt  ir kt. Žiniasklaidos atstovai buvo kviečiami į LSU vykstančius 
renginius, įvairių projektų pateikimus, taip pat LSU ir socialinių bei verslo partnerių bendradarbiavimo 
sutarčių pasirašymo renginius. Populiariausiuose Lietuvos naujienų portaluose „Delfi.lt“ Lietuvos 
sporto universitetas 2014 metais paminėtas apie 16 800 kartų, viename didžiausių naujienų portalų 
„15min.lt“ – apie 3 480 kartų. 

 
2014 m. RSV pastangomis buvo parengti ir parodyti 3 reportažai apie LSU veiklą televizijoje. 

LRT televizijos laida „Panorama“ transliavo siužetą apie Lietuvos sporto universiteto siūlomas 
magistro studijas druskininkiečiams ir aplinkinių rajonų gyventojams. Skyriaus pastangomis „Init“ 
televizijos laidoje „Dvimiesčio savaitė“ parodytas interviu su LSU rektoriumi prof. habil. dr. Albertu 
Skurvydu. LRT televizijos tiesioginė aktualijų laida „Labas diena, Lietuva“ parengė siužetą ir 
transliavo tiesioginį interviu su LSU rektoriumi Universiteto 80-ies metų jubiliejaus proga. 

Balandžio mėnesį RSV pastangomis LRT radijo stoties laidoje „Ryto garsai“ tiesioginiame 
eteryje LSU dėstytoja dr. Simona Pajaujienė kalbėjo apie judėjimo ir fizinio aktyvumo svarbą. 

Planingai plėtojamos viešinimo veiklos padeda kurti teigiamą Universiteto įvaizdį, palaikyti 
ryšius su tikslinėmis auditorijomis. Siekiant sužinoti platinamos informacijos efektyvumą ir užtikrinti 
grįžtamąjį ryšį, RSV vykdo nuoseklią žiniasklaidos pranešimų apie Universitetą stebėseną, analizuoja 
jos rezultatus. 

2014 m. didelis dėmesys skirtas LSU reprezentacijai internetinėje erdvėje. Universiteto 
svetainė lietuvių ir anglų kalbomis buvo nuolat tobulinama, atnaujinamas jos dizainas, informacija. 
Kasdien interneto svetainėje www.lsu.lt buvo atnaujinamos naujienos, vaizdo ir fotoreportažai, 
artimiausių renginių anonsai. 2014 m. RSV skyrius LSU interneto svetainėje parengė ir paviešino 442 
pranešimus.  

Remiantis „GoogleAnalytics“ statistiniais duomenimis,  lyginant su 2013 metais, apsilankymų 
Universiteto interneto svetainėje www.lsu.lt padažnėjo 155,73 % – nuo 253 687 iki 648 758. Unikalių 
lankytojų  per metus  padaugėjo  114,43 % – nuo 73 759 iki 158 163. Laiko trukmė, kurią lankytojai 
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praleidžia naršydami www.lsu.lt pailgėjo 22%: 2013 m. lankytojas svetainėje vidutiniškai praleisdavo 
3 min. 15 sek., o 2014 m. – 3 min. 58 sek. Galima daryti prielaidą, kad pasikeitusi LSU interneto 
svetainės turinio apimtis, svarbi informacija, pateikti patrauklesni vaizdo siužetai ar intarpai gausina 
lankytojų grupes ir skatina susidomėti / domėtis Universiteto veikla. Statistiniai duomenys atskleidžia, 
kad lyginant su 2013 metais ypač padaugėjo vartotojų, apsilankančių LSU interneto svetainėje, kurie 
www.lsu.lt apsilankė radę nuorodų socialiniame tinkle „Facebook“ – šis pokytis sudaro 185,96 %: 
2013 m. tokių lankytojų buvo 27 463, o 2014 m. – 78 532. 

 
Dėl pagerėjusios komunikacijos svarbos, 2014 m. RSV ypač daug dėmesio skyrė aktyviai  

bendradarbiavimo ir bendravimo veiklai socialiniuose tinkluose. Nuolatinis ryšys su tikslinėmis 
auditorijomis vykdomas Lietuvos sporto universiteto profilyje „Facebook“ ir „Youtube“ socialiniuose 
tinkluose. Per 2014 m. LSU „Facebook“ paskyroje iš viso paskelbta 500 pranešimų: renginių anonsų, 
nuotraukų albumų, darbo skelbimų studentams, informacinių žinučių ir kt. 2014 m. papildomai sukurta 
paskyra „Facebook“ socialiniame tinkle „LSU moksleiviams“, kurioje viešinama svarbi informacija, 
skirta moksleiviams, kurie domisi studijomis Universitete, atsakoma į jiems tuo metu aktualius 
klausimus, moksleiviai konsultuojami.  

 
54 lentelė. Informacijos pokytis apie LSU socialiniuose tinkluose 

2013 m. 2014 m. 
2 paskyros socialiniuose tinkluose 5 paskyros socialiniuose tinkluose 

– 2 paskyros anglų kalba 
 
2014 m. taip pat sukurta LSU paskyrų socialiniuose tinkluose „Twitter“ ir „Vimeo“, kuriuose 

skelbiama informacija, nuotraukos, vaizdo medžiaga išimtinai anglų kalba, siekiant gerinti LSU 
žinomumą užsienyje ir padėti skatinti Universiteto tarptautiškumo plėtrą. 2013 m. įkurtoje socialinio 
tinklo „Youtube“ Lietuvos sporto universiteto paskyroje toliau sėkmingai viešinami vaizdo siužetai 
apie Universiteto renginius, sutarčių pasirašymus, studijų programų pateikiamieji / parodomieji 
filmukai ir kt. 

 
55 lentelė. LSU vaizdo informacijos pateikimai Universiteto interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir 
žiniasklaidoje 

2013 m. 2014 m. 
3 vaizdo pateikimai apie LSU studijų programas 15 vaizdo pateikimų apie LSU studijų programas ir mokslą 
33 vaizdo reportažai apie LSU veiklą  75 vaizdo  reportažai ( iš jų  4 anglų kalba) LSU veiklą 

 
Svarbus RSV skyriaus uždavinys – gerinti vidinį  bendravimą ir bendradarbiavimą, gerinti ir 

plėtoti Universiteto bendruomeniškumą. Efektyvi vidinė komunikacija/ veiksmingas vidinis 
bendradarbiavimas užtikrinamas pagrindines Universiteto naujienas skelbiant ne tik interneto 
svetainėje, socialiniuose tinkluose, TV ekranuose esančiuose Universitete, bet ir siunčiant 
naujienlaiškių apie svarbius įvykius ir renginius elektroniniu paštu. RSV skyriaus atstovai nuolat 
dalyvauja įvairių darbo grupių posėdžiuose, keičiasi informacija su kitais Universiteto skyriais bei 
padaliniais apie jų planuojamus renginius, kurie yra viešinami vidiniais LSU ryšio kanalais ir Lietuvos 
žiniasklaidoje. Skyrius nuolatos bendrauja su LSU tarybos ir senato sekretoriais, kurie suteikia 
informacijos apie būsimus posėdžius ir jų nutarimus. RSV šią informaciją viešina Universiteto 
bendruomenei interneto svetainėje bei elektroniniu paštu. 

RSV skyrius atsakingas už LSU renginių organizavimą. 2014 m. surengė 11 renginių: LSU 
mokslo metų pradžios šventę, Universiteto 80-ečio jubiliejų, LSU bendruomenės kalėdinę vakaronę, 
tris Garbės daktarų inauguracijas, diplomų įteikimo šventę ir kt.  Praėjusiais metais RSV taip pat 
surengė 8 LSU bendruomenės susitikimus su visuomenės atstovais: Europos Parlamento nariu,  meno, 
muzikos ir kultūros istoriku Vytautu Landsbergiu, Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų 
prezidentu Benjaminu Žemaičiu, gen. direktoriumi Vytautu Šileikiu, technologijų gamybos ir 
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inovacijų bendrovės „Elinta“ vadovu Vytautu Jokužiu, Lietuvos kariuomenės atstovais ir kt. Skyriaus 
iniciatyva Universitete supažindinama su Istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros paroda „Ir stok 
už garbę Lietuvos“ apie 1918–1940 metų Lietuvos sportininkų pasiekimus. Bendradarbiavimas su 
muziejumi bus tęsiamas ir 2015 metais. 

2014 m. rugsėjo 26 d. LSU Tarybos posėdžio sprendimu ir 2014 m. spalio 28 d. LSU 
rektoriaus Įsakymu Nr. ISAK 388/P nuo 2014 m. lapkričio 3 d. sujungti Ryšių su visuomene ir 
Rinkodaros skyriai, paliekant pavadinimą Ryšių su visuomene skyrius. Tai lėmė, jog RSV skyriaus 
atliekamos funkcijos papildytos  rinkodaros veiklomis. 

2014 metais Rinkodaros skyriaus (nuo 2014 metų rugsėjo 26 dienos – Ryšių su 
visuomene skyrius) specialistai, su LSU studentais ir dėstytojais, dalyvavo Kaune vykusioje 
„Aukštųjų mokyklų mugėje 2014“ bei tarptautinėje žinių ir išsilavinimo parodoje „Studijos 2014“. Šių 
renginių metu supažindinta su  LSU studijų programomis,  jų priėmimo į LSU tvarka, atsakyta į 
besidominčiųjų studijomis mūsų Universitete klausimus. 

Skyrius parengė reklaminį ir informacinį lankstinuką ir plakatą apie LSU studijų programas 
Lietuvos rinkai (moksleiviams). Lankstinukas buvo platinamas aukštųjų mokyklų mugėse  Kaune ir 
Vilniuje, dalijamas į LSU atvykstantiems moksleiviams, vizitų į mokyklas ir įvairių sporto renginių 
metu, išsiųstas į visas Lietuvos gimnazijas ir vidurines mokyklas. Lankstinuko ir plakato elektroninis 
variantas buvo siunčiamas  įvairioms sporto šakų federacijoms, prašoma pasidalyti šia medžiaga su 
treneriais ir jų auklėtiniais. 

LSU studijų programos buvo viešinamos didžiausio tiražo žurnaluose moksleiviams „Kuo 
būti“, „Kur stoti“ ir specialiajame „Kauno dienos“ leidinyje moksleiviams „Kur studijuoti“, laikraštyje 
„Mano Druskininkai“. LSU išlyginamosios studijos ir antrosios pakopos studijų pakopos programos 
buvo viešinamos siunčiant informacinę medžiagą apie jas įvairių Lietuvos miestų kolegijoms, 
visuomenės sveikatos biurams, sporto federacijoms ir kitoms sporto organizacijoms. Skyrius rengė 
asmenines ekskursijas-atvirų durų dienas  galimiems LSU studentams: moksleivis arba jų grupė jiems 
patogiu metu buvo supažindinami su LSU, juos dominančia studijų programa, dėstytojais, studentais, 
infrastruktūra ir kt. Tokios atvirų durų dienos buvo viešinamos Kaune ir Vilniuje vykusių studijų 
mugių metu, interneto svetainėje www.lsu.lt, socialiniame tinkle „Facebook“. 2014 m. buvo surengtos 
25 asmeninės ekskursijos. Buvo tęsiama graži tradicija – rengti išvykas į Lietuvos mokyklas. Per šias 
išvykas Skyriaus atstovai, dėstytojai ir studentai supažindino su  Universitetu, jo studijų programomis, 
moksleiviams suteikė reikiamos informacijos, atsakė į jiems rūpimus klausimus. Skyriaus rinkodaros 
specialistės, dėstytojai ir studentai dalyvavo gimnazijų ir vidurinių mokyklų rengiamose karjeros 
dienose bei mugėse Kaune, Marijampolėje, Klaipėdoje, Plungėje, Ukmergėje, Pasvalyje, Šilutėje, 
Raguvoje ir kt. 2014 m. iš viso aplankyta daugiau kaip 50 Lietuvos mokyklų. 

LSU reklaminė juosta išsiųsta Lietuvos gimnazijoms ir mokykloms, bendradarbiaujančioms su 
Universitetu.  Skyrius pradėjo tradicinę reklaminę kampaniją studentams „Tapk LSU veidu“. Šios 
kampanijos metu vyko konkursas LSU studentams: jie buvo kviečiami siųsti savo nuotraukas ir 
atsakyti į klausimus apie studijas Universitete. Išrinkta po vieną kiekvienos LSU studijų programos 
atstovą-nugalėtoją. Šie studentai buvo pakviesti į asmeninę fotosesiją, iš jų imti interviu ir parengti 
nuotraukų maketai, reklamuojantys kiekvieną LSU studijų programą. Nuotraukos ir studentų mintys 
pateko į mūsų aukštosios mokyklos studijų programų reklaminį lankstinuką (išleista 2015 m. sausio 
viduryje) ir į LSU interneto svetainės www.lsu.lt pagrindinį puslapį. Skyrius kuruoja LSU interneto 
svetainės skiltį „Klausk“, interneto portalo www.kurstoti.lt LSU forumą ir 2014 m. rudenį sukurtą 
socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą LSU moksleiviams. Norintieji studijuoti mūsų aukštojoje 
mokykloje ir studentai gali užduoti jiems rūpimų klausimų, o Skyriaus darbuotoja atsako ir jiems 
praneša. Kasdien sulaukiama vidutiniškai po 4–5 interesantų klausimus įvairiomis temomis: kokių 
reikėtų egzaminų stojant į LSU, kuo ypatingos/ išsiskiria studijų programos,  kokia studijų kaina, ar 
būtų galimybė gauti stipendiją, kokie egzaminų tvarkaraščiai ir kt. Su Studijų kokybės priežiūros 
centru parengtas informacinis lankstinukas pirmakursiams. Atlikta LSU pirmakursių apklausa apie 
Universiteto žinomumą ir studijų pasirinkimą. Su Tarptautinių ryšių ir Ryšių su visuomene skyriais 
buvo parengta LSU studijų programų anglų kalba reklaminių ir informacinių skirtukų ir informacinis 
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lankstinukas užsienio studentams. Jie buvo platinami užsienio šalyse vykusių aukštųjų mokyklų mugių 
metu. Universiteto darbuotojai  su jais supažindino per konferencijas ir stažuotes užsienio 
universitetuose. 

 
Siekiant kuo daugiau pritraukti studentų iš užsienio šalių su Tarptautinių ryšių skyriumi LSU 

studijų programos buvo viešinamos nemokamuose užsienio portaluose: www.university-directory.eu/, 
www.studyabroad.com, www.diversityabroad.com, www.studyabroaduniversities.com ir mokamuose 
portaluose www.studyportals.eu/, www.masterstudies.com. Nemokamame Lietuvos portale 
www.studyinlithuania.lt parengta informacija apie LSU, studijų programas anglų ir rusų k. Vikipedijos 
internetinėje svetainėje atnaujinta informacija apie LSU lietuvių ir anglų kalbomis. 
Bendradarbiaujama ir su kitais Lietuvos interneto portalais: LSU studijų programų reklaminės juostos 
sukosi portaluose www.kurstoti.lt, www.sportotv.lt, www.manodruskininkai.lt. Kurdamas bendrąjį 
LSU firminį stilių Skyrius organizavo naujų suvenyrų gamybos  ir aprangos su Universiteto logotipu 
dizaino darbų. 

2014 m. Skyrius organizavo įvairių dizaino ir leidybos darbų: sukūrė LSU 80-mečiui skirtų 
stendų, kurie visus metus reklamuojami 11 Kauno vietų, parengė pastatomųjų stendų, lankstinukų, 
plakatų, kurių pateikė aukštųjų mokyklų mugėse ir kituose renginiuose, atliko įvairių mūsų aukštosios 
mokyklos renginių plakatų, kvietimų, konferencijų tezių dizaino darbus ir kt. 
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Biblioteka 
 
Bibliotekos veiklos tikslas – kurti kuo geresnių sąlygų universiteto bendruomenės nariams 

naudotis įvairiais informaciniais ištekliais. 
Informacini ų technologijų diegimas 
Bibliotekoje eksploatuojamos elektroninės ALEPH sistemos leidinių komplektavimo, 

katalogavimo, dalykinimo, periodinių (tęstinių) leidinių ir leidinių apyvartos posistemės. Bibliotekos 
kompiuteriniame kataloge per 2014 m. užregistruota 877 pavadinimų bibliotekos fondo leidinių. Metų 
pabaigoje iš viso kataloge buvo 15973 įrašai. Buvo tęsiami Universiteto personalo mokslinių 
publikacijų bazės sudarymo darbai. Per 2014 m. ši duomenų bazė papildyta 531 įrašu. Biblioteka 
toliau pildė LSU Elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę. Per metus užregistruotos 304 
magistrų tezės, disertacijos bei jų santraukos, bakalaurų baigiamieji darbai. 2014 m. pabaigoje šioje 
duomenų bazėje buvo 1751 įrašas. 2014 m. biblioteka įsitraukė į ESF lėšomis finansuojamo projekto 
„eLABA integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra“ veiklą. Projekto metu sukurta ir 2015 m. bus pradėta 
naudoti institucinė elektroninių dokumentų talpykla, universitete įdiegta studentų rašto darbų plagiato 
patikros sistema. 

Bibliotekos skaityklose įrengta 19 kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams. Čia teikiamos 
kopijavimo, spausdinimo ir nuskaitymo paslaugos. 

Skaitytojų aptarnavimas 
2014 m. bibliotekoje buvo užregistruoti 2452 skaitytojai, 90 proc. iš jų – studentai. Nuolat 

daugėja studentų skaityklose, tačiau mažėja spaudinių išdavimas lankytojams skaityklose ir į namus. 
Daugiausia buvo skaitomi kūno kultūros ir sporto, medicinos ir visuomenės mokslų sričių leidiniai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 56 lentelėje pateikiama bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodiklių 
2010–2014 m. 

 
56 lentelė. Bibliotekos lankomumo ir skaitomumo rodikliai 2010–2014 m. 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
Iš viso lankytojų 45898 25273 29567 34356 35370 
Skaityklose 29431 13715 16608 24426 26044 
Abonementuose 16467 11558 12959 9930 9326 
Iš viso išduota leidinių 94971 38403 32478 28459 22739 
Knygų 67499 24626 24848 20757 15344 
Periodinių leidinių 27473 12373 7324 6203 5562 
Rankraščių 1687 1306 261 1039 1698 

 
Bibliotekos prenumeruojamos duomenų bazės 
Dalyvaudama projekte „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ 

biblioteka prenumeravo informacines mokslinių duomenų bazes: EBSCO 10 duomenų bazių paketą, 
SportDiscus, EmeraldManagementeJournalsCollection, SprigerLINK, Taylorand Francis, organizavo 
kitų 21 duomenų bazių nemokamus bandymus (Sage ResearchmethodsOnline, JSTOR: 
CurrentJournal Issues, JSTOR eBOOKS, EmeraldeBOOKSseriesCollection, 
WebofScienceCoreCollection, Scopus, CambridgeBooksOnline, Sage Knowledge ir kt.). 
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Bibliografinis ir informacinis darbas 
Biblioteka siekė sudaryti kuo geresnę prieigą prie Lietuvos ir užsienio šalių informacinių 

išteklių: 
• registravo dokumentus Bibliotekos elektroniniame kataloge, LSU personalo mokslo 

publikacijų duomenų bazėje, Elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėje; 
• tęsė 2011 m. pradėtą veiklą projekte „Duomenų bazė Lituanistika“; 
• Universiteto interneto svetainės bibliotekos puslapyje ir intranete nuolat skelbė apie 

bibliotekos teikiamas informacines paslaugas, atsakė į skaitytojų bibliografinius klausimus, 
konsultavo (10904 per metus). 

Renginių organizavimas 
2014 m. buvo surengta 20 teminių parodų: „XXII žiemos Olimpinės žaidynės Sočyje“, „Apie 

masažą“, „Kas yra intelektas?“, „Lietuvos olimpiniam sąjūdžiui – 90 metų“, „Sveika mityba“, 
„Profesorių Stanislovą Stonkų (1931 – 2012) prisimenant“ ir kt. Bibliotekos darbuotojos parengė ir 12 
teminių stendų, 12 naujų knygų ekspozicijų. Buvo surengti 4 mokymai studentams informacijos 
paieškos bibliotekos ir tarptautinėse duomenų bazėse klausimais. 

Fondo komplektavimas 
Bibliotekos fondas buvo sudaromas, atsižvelgiant į LSU studijų programas. Bendruomenei 

buvo nuolat pranešama apie naujausias Lietuvos leidyklų išleistas knygas ir bibliotekoje gautus 
leidinius. 

 
57 lentelė. Bibliotekos fondo skirstinys 2011–2014 m. 

  2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
Leidinių fondas (iš viso egz.) 134199 121170 122356 105985 
Leidinių fondas (pavadinimai) 411 42842 42338 40960 
Per metus įsigyta leidinių (iš viso egz.) 1671 1956 2161 1176 
Įsigyta knygų (pavadinimai) 411 478 468 310 
Įsigyta periodinių leidinių (pavadinimai) 54 50 45 35 
Nurašyta leidinių (iš viso egz.) 18307 14985 975 17547 

 
Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 
Bibliotekos darbuotojos aktyviai tobulino savo profesinę kvalifikaciją ir dalyvavo įvairiuose 

renginiuose: eLABA talpyklos mokymuose (4 darbuotojos), LITMIS ataskaitinėje konferencijoje 
„Informacinė infrastruktūra mokslui ir studijoms“ (4 darbuotojos), seminare „Duomenų bazės 
„Webofscience“ pristatymas“ (1 darbuotoja), tarptautinėje konferencijoje „Elektroninių mokslo 
duomenų išteklių naudojimo naujovės“ (1 darbuotoja) ir kt. 

Išvados 
Biblioteka tapo populiari vieta studentų savarankiškam darbui ir laisvalaikiui tarp paskaitų 

universitete, nuolat daugėja lankytojų. Svarbu ir toliau gerinti prieigos galimybes prie elektroninių 
duomenų bazių.  

 
 

Leidyba 
 
2014 m. Leidybos grupėje dirbo 2 kvalifikuotos redaktorės. Darbų aprėptis: Universiteto 

mokslo ir studijų leidinių rankraščių redagavimas, korektūrų skaitymas, korektūros klaidų taisymas 
kompiuteriu, leidinių maketų kompiuterinis rengimas, viršelių maketų kūrimas ir kiti leidinių rengimo 
spaudai darbai.  

2014 m. Universitetas išleido 3 studijų knygas, 6 disertacijas ir jų santraukas. Buvo leidžiami 
trys periodiniai mokslo žurnalai: „Baltic journal of sport and health sciences“ ir „Reabilitacijos 
mokslai. Slauga, kineziterapija, ergoterapija“, elektroninis žurnalas „Laisvalaikio tyrimai“. 

Universitetas yra Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos (LALA) narys. Šioje asociacijoje 



susibūrusios daugelis Lietuvos aukšt
tikslui – kartu spręsti elektronin
(tradicinės) knygų leidybos, reklamavimo ir platinimo problemas. 

2014 m. vasario mėn. 
vykusioje LITEXPO parodų rū
buvo gausiai lankomas, knygos perkamos. 

Redaktorės nuolat konsultuoja savo darbuotojus, kit
redagavimo, maketavimo, kalbos kult
Universiteto autorių sukurtų studij

 

58 pav. Parengt
 
 

59 lentelė. Lėšos leidiniams spausdinti ir surinktos už leidini

Lėšų šaltinis 
LSU lėšos 

Autoriai ir rėmėjai (LTOK, KKSD ir kt.)

Kiti šaltiniai, fondai (LMT, ESF ir kt.)
Už išplatintus leidinius surinkta

 
2014 m. leidiniams (vadov

spausdinti išleista 17,7 tūkst. Lt, iš r
išplatinta už 18,9 tūkst. Lt. 
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BIBLIOTEKA IR LEIDYBA 

Lietuvos aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų leidyklų
sti elektroninės leidybos profesionalaus rengimo, kaupimo ir platinimo, popierin

 leidybos, reklamavimo ir platinimo problemas.  
ėn.  su LALA nariais Universitetas dalyvavo Vilniaus knyg
ų rūmuose. LSU eksponavo apie 80 pavadinimų leidini

, knygos perkamos.  
s nuolat konsultuoja savo darbuotojus, kitų institucijų

redagavimo, maketavimo, kalbos kultūros klausimais. Atsižvelgiant į studentų
ų studijų leidinių įdėti į LSU nuotolinio mokymo sistem

Parengtų ir išleistų leidinių apimtis (sp. lankais) 2010–2014 m.

šos leidiniams spausdinti ir surinktos už leidinių platinimą 2009–2014 m. 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 
60022 88000 61766 

jai (LTOK, KKSD ir kt.) 
Nėra 

duomenų 
Nėra 

duomenų 
3370 

Kiti šaltiniai, fondai (LMT, ESF ir kt.) – 11041 5027 
Už išplatintus leidinius surinkta 18113 19978 28635 

Iš viso 78135 119019 98798 

m. leidiniams (vadovėliams, studijų knygoms, mokslo žurnalams, kitiems leidiniams) 
ūkst. Lt, iš rėmėjų, projektų gauta – 9,37 tūkst. Lt,  LSU autori

 

2011 2012 2013 2014
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ų leidyklų, pritariančių LALA 
laus rengimo, kaupimo ir platinimo, popierinės 

su LALA nariais Universitetas dalyvavo Vilniaus knygų mugėje, 
ų leidinių, mūsų stendas 

 institucijų atstovus leidybos, 
į studentų poreikius, didelė dalis 

LSU nuotolinio mokymo sistemą. 

 
2014 m. 

m. (litais)  

2013 m. 2014 m. 
12336 17700 

Negauta 
Nėra 

duomenų 
16460 9373 
20839 18936 
49635 46009 

 knygoms, mokslo žurnalams, kitiems leidiniams) 
ūkst. Lt,  LSU autorių leidinių 

Parengtų ir išleistų leidinių apimtis (sp. lankais)

Parengtų ir 

išleistų 

leidinių 

apimtis (sp. 

lankais)
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Išanalizavę 2014 m. atliktos LSU darbuotojų ir studentų apklausos rezultatus apie ITNSC – 
Informacinių technologijų ir nuotolinių studijų centrą ir jo teikiamų paslaugų kokybę rezultatus 
paaiškėjo, kad respondentai centro veiklą vertinama puikiai daugelyje tirtų sričių. Jų nuomone, su 
ITNSC darbuotojais „visada“  galima susitarti telefonu, elektroniniu paštu ir jų darbo kabinete, o 
iškilusios problemos išsprendžiamos ir norimos paslaugos teikiamos „visada“. Paaiškėjo, kad 
darbuotojai ir studentai daugiausiai naudojosi tokiomis paslaugomis kaip elektroniniu paštu ir 
akademine informacine sistema, o dažniausiai į ITNSC kreipėsi dėl konsultacijų ir gedimų 
registravimo. Pastebėtina, kad studentai į ITNSC darbuotojus kreipiasi daug rečiau nei darbuotojai. 
Dažniausios  apklaustųjų minimos problemos - bevielio ryšio  trūkumas, internetinis ryšys studentų 
bendrabučiuose. 

Detalesnių  apklausos rezultatų   yra informacinėje sistemoje is.lsu.lt. 
 
Lėšų, skirtų IT infrastrukt ūrai pl ėtoti ir išlaikyti panaudojimas 
2014 m. IT infrastruktūrai plėtoti ir išlaikyti lėšų skirta sąlygiškai mažiausiai nuo 2006 m. 

Kaip vaizduojama 32 paveiksle, mažiau lėšų šiuo  laikotarpiu skirta tik 2009 metais.  
 

 
32 pav. Lėšų kaita, skirtų IT infrastruktūrai plėtoti ir išlaikyti 2006–2014 m. 

 
Skirtas lėšas stengtasi panaudoti kuo efektyviau. Remiantis centro atlikta IT poreikio analize, 

pagrindinis šių metų tikslas buvo atnaujinti esamus pasenusius kompiuterius. Kaip pavaizduota 33 
paveiksle, dėl to panaudota daugiausiai, net 64 procentai skirtų lėšų. Už jas buvo nupirkta naujų 
kompiuterinės technikos detalių, nešiojamųjų kompiuterių, projektorių, web-kamerų, daugiafunkcių 
spausdinimo aparatų, bevielio ryšio stotelių. Siekiant taupyti, buvo perkami ne nauji kompiuteriai, o 
atskiros jų dalys, kurias sumontavo ITNSC darbuotojai. Likusios lėšos buvo panaudotos perkant 
kompiuterius ir daugiafunkcį aparatą (spausdinimo, kopijavimo, nuskaitymo) bibliotekai (15%), 
tonerius pildymui (13%) ir kompiuterinės technikos remontui (9%).  

Naujų darbo vietų ITNSC 2014 metais sukurta nebuvo. 
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33 pav. 
 
Atlikti darbai pl ėtojant kompiuteri
2014 m. plėtojant ir atnaujinant 

prieigos vietos auditorijose ir kabinetuose, pagerintas
tinkle. Dalis senų tinklo komutatorių

 
Kompiuterizuot ų darbo vietų
2014 m. atnaujinta dviejų

monitoriai), nupirkti 2 nešiojamieji ir 1 stacionar
nurašytas nei vienas kompiuteris. 

Iš 34 paveiksle pateiktos kompiuteri
2014 m. (lyginant su 2013 m.) nauj
žemiausių nuo 2007 m.  

 

34 pav.
 
 

Tonerių pildymas; 

13%
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detalių pirkimas; 

64%

312 318
304

5,41

1,92

-4,4
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2007 m. 2008 m. 2009 m.

Kompiuterių skaičius vnt.

 
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA 

pav. Lėšų panaudojimo 2014 m. skirstinys 

kompiuteri ų tinkl ą 
ir atnaujinant kompiuterių tinklus, įrengtos naujos kompiuteri

ijose ir kabinetuose, pagerintas tinklo patikimumas ir greita 
komutatorių buvo pakeista naujais. 

 darbo vietų ir auditorij ų įrengimas 
2014 m. atnaujinta dviejų kompiuterių klasių 48 kompiuteriai (sisteminiai blokai ir 

eji ir 1 stacionarūs kompiuteriai, trys projektoriai. Šiais metais nebuvo 

kompiuterių  kaitos ir procentų pokyčio 2007–2014 m. matyti, kad 
naujų kompiuterių  padaugėjo 1 procentu. Šis pokytis 

4 pav. Kompiuterių kaita 2007–2014 m. 

Inventoriaus, 

tonerių, 

kompiuterių 

detalių pirkimas; 

64%

Ilgalaikės 

kompiuterinės 

technikos 

pirkimas; 15%

Kompiuterinės 

technikos 

remontas; 9%

304 296
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383 387

4,4
-2,63

8,11
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Kompiuterių skaičius vnt. Pokytis, proc.
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Šiuo metu universitete iš viso yra 387 kompiuteriai, iš jų apie 54 procentų yra senesni nei 5 
metų, o apie 21 procentą – senesni nei 10 metų, todėl 2015 m. numatoma ir yra būtina atnaujinti dar 
bent dalį kompiuterių.  

 
Lietuvos sporto universiteto informacinės sistemos (LSU IS) funkcionalumo išplėtojimas 
2014 m. informacinėje sistemoje sukurta papildomų funkcijų išplėtojamųjų naudojimo 

galimybių.  
Studentų ir universiteto darbuotojų patogumui sukurta galimybė pasirašyti stojimo sutartis 

naudojant autentifikaciją VIISP, elektroniniu būdu pasirašyti praktinio mokymo sutartis, patobulintas 
studentų įvertinimų rodymas IS.  

Darbuotojų veiklai palengvinti sukurtos ir pritaikytos elektroninių paraiškų, žinučių, svarbių 
įsakymų skelbimo sistemos. Užduočių registravimo sistema pritaikyta ir kitiems padaliniams. 
Automatinis studentų duomenų  kėlimas/ siuntimas iš AIS (Akademinės Informacinės Sistemos) į 
LDAP, Aleph , PDB. 

 
LSUMA – Lietuvos sporto universiteto mobiliosios  aplikacijos sukūrimas 
Kokybiškai LSU teikiamos informacijos sklaidai užtikrinti 2014 m. sukurta Android 

platformai pritaikyta mobilioji programėlė-aplikacija, kuri LSU bendruomenei ir visiems 
besidomintiems universitetu suteikia galimybių  naudotis asmeniniais išmaniaisiais telefonais: 

• Sužinoti, kas vyksta universitete, pamatyti artimiausių renginių sąrašą. 
• Studentams ir darbuotojams  susisiekti ir  bendrauti su visais  LSU darbuotojais. 
• Žiūrėti tiesiogines transliacijas, vykstančias universitete. 
• Studentams ir dėstytojams peržiūrėti  šios  dienos, savaitės ir mėnesio tvarkaraštį. 
• Studentams peržiūrėti naujausius įvertinimus. 
• Darbuotojams siųsti bei gauti žinutes LSU informacinėje sistemoje. 
• Greičiau pasiekti naudingas nuorodas. 
 
Google Education elektroninio pašto platformos studentams plėtojimas 
2013 m. įdiegta nemokama Google Education elektroninio pašto platforma studentams. 2014 

metais (lyginant su 2013 m.) studentų naudojimasis šia paslauga padidėjo  46,2 procentais (2013 m. 
naudojosi 697 studentai, o 2014 m. naudojosi 1295 studentai).  

 
Bevielio ryšio aprėpties didinimas 
Tęsiami bevielio ryšio aprėpties didinimo darbai. 2014 m. nupirkusi papildomų bevielio ryšio 

stotelių, universiteto teritorijoje bevielio ryšio aprėptis lyginant su 2013 m. padidėjo 4 procentais ir 
pasiekė 57 procentus. Bevielio ryšio aprėptį planuojama didinti ir kitais metais. 

 
Nuotolinių studijų plėtra 
Pastebimas nuotolinio mokymo naudojimo(si) didėjimas. 2014 m. (lyginant su 2013 m.) 

prisijungimų prie nuotolinio mokymo(si) sistemos padaugėjo 19 procentų. 
Siekiant išlaikyti tolesnes palankias sąlygas nuotolinių studijų plėtrai šiais metais atliktas 

Moodle aplinkos atnaujinimas (versija 2.7.2+), įdiegtas VIPSAS – vaizdo paskaitų modulis. Atrinkti 
(28) galimi ir atestuoti (21) moduliai pritaikyti dėstyti nuotoliniu būdu.  
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60 lentelė. Projektų įgyvendinimas 2014 m. 

Projekto pavadinimas (atsakingas asmuo) Trukmė 

Projekto vertė, Lt 
(ataskaitiniais 
metais panaudota  
lėšų Lt arba 
vykdytos 
veiklos) 

Kofinansa-
vimas, Lt 

Komentaras 

ES struktūriniai fondai: ESFA (Europos socialinio fondo agentūra), LVPA (Lietuvos verslo paramos 
agentūra) ir kt. 
1. Fizinio aktyvumo srityje dirbančių asmenų 

perkvalifikavimas ir kvalifikacijos 
tobulinimas, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-
012 (I. Krikštaponytė) 

2012–
2014 

648 628 
(2014 m. – 
196 100) 

129 726 
(2014 m. –
78443,08) 

Projektas baigtas 
ESFA 

2. Sukelto šiluminio streso vakare poveikis 
rytiniam ir naktiniam-rytiniam neuro-
raumenų ir kognityvines sistemos 
darbingumui, bei streso hormonų kaitai, 
Nr. NKPDOKT-14061 (M. Brazaitis) 

2014–
2018 

137 320 
(2014 m. – 0) 

– 

Projektas 
vykdomas 
Papildoma vieta 
doktorantūrai 

3. Neformaliu būdu įgytų kompetencijų 
formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo 
mokslo įstaigose (FORMALIS), Nr. VP1-
2.1-ŠMM-04-K-03-003 (K. Visagurskienė) 

2012–
2014 

985 413 
(2014 m. – 
10 400) 

1 996 
Projektas baigtas 
ESFA 
LSU partneris 

4. Periodinių mokslo leidinių leidyba, Nr. 
VP1–3.2–ŠMM–02–V–02–002 (K. 
Visagurskienė) 

2012–
2014 

117 434 
(2014 m. – 
9 000) 

– 
Projektas baigtas 
ESFA 
LSU partneris 

5. Specialiųjų poreikių turintiems studentams 
studijų prieinamumo užtikrinimas, Nr. VP1-
2.3-ŠMM-07-V-01-001 (J. Požėrienė) 

2012–
2014 

20 000 000 
(2014 m. – 0) 

– 
Projektas 
baigtas 
LSU partneris 

6. Aukštos kvalifikacijos specialistų, 
atitinkančių valstybės ir visuomenės 
poreikius, biomedicinos srityje rengimo 
tobulinimas – BIOMEDOKT, Nr. VP1-3.1-
ŠMM-01-V-03-002  (A. Kuzmienė) 

2010–
2015 

34 060 951,21 
(2014 m. – 
278 600) 

– 
Projektas 
vykdomas 
LSU partneris 

7. Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo 
plėtra, Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001 
(I. Čikotienė) 

2007–
2015 

23 930 500,24 
(2014 m. – 0) 

– 
Projektas 
vykdomas 
LSU partneris 

8. Lietuvos mokslo ir studijų informacinės 
sistemos diegimas, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-
V-02-003 (A. Povilaitienė) 

2010–
2015 

5 000 000 
(2014 m. – 0) 

– 
Projektas 
vykdomas 
LSU partneris 

Lietuvos mokslo taryba 
9. Tarptautinė mokslinė konferencija „Sporto 

ir laisvalaikio vadyba: tendencijos ir 
iššūkiai“, Nr. MOR-033/2014 (I. Valantinė) 

2014 6 000 – Projektas baigtas 

Europos Komisijos programos: Mokymosi visą gyvenimą programa (MVGP), Erasmus ir kt.  

10. Health, sport for all and great events, 
Nr. PRIN 2010-11 (R. Malinauskas) 

2012–
2014 

LSU dalyvavo 
kaip partneris be 
finansavimo 

- 
Projektas baigtas 
LSU partneris. 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

11. E-mokymasis sveikatingumo industrijoje 
(eLearning Fitness (ELF)), Nr. 511669-
2010-LLP-IT-KA3-KA3MP (S. Pajaujienė, 
V. Čingienė) 

2011–
2014 

1 726 400 
(2014 m. – 7400) 

- 
Projektas baigtas 
LSU partneris 

12. New Approaches in Education and 
Physical Activity for a Healthier Society, 
Nr. 2011-1-IT2-ERA10-27061 
(R. Gruodytė-Račienė) 

2011–
2014 

LSU dalyvavo 
kaip partneris be 
finansavimo 

– 
Projektas baigtas 
LSU partneris 

Valstybės kapitalo investicijų programa 
13. Sveikatą stiprinančios fizinės veiklos 

mokymo centro Kaune, Sporto g. 6, 
rekonstravimas 

2014–
2017 

3 292 000 
(2014 m.  – 0) 

– 
Projektas 
vykdomas. 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas 
14. Funkcinių treniruočių sporto salės 
įrengimas, Nr. FS- 220 (J. Armonavičius)  

2014 20 000 
– 

Projektas baigtas 

15. Pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse 
varžybose, Nr. PF-82 (Č. Garbaliauskas) 

2014 20 000 
– 

Projektas baigtas 

LR Švietimo ir mokslo ministerija  
16. Studijos visiems? De jure de facto: 

paramos neįgaliesiems poreikių ir 
prieinamumo analizė, Nr. S-242 
(J. Požėrienė) 

2014 9 000 – Projektas baigtas 

17. Europos diena su kamuoliu, Nr. S-243 
(A. K. Zuoza) 

2014 17 000 – Projektas baigtas 

18. Jaunimo patriotiškumo ugdymas, 
organizuojant atmintinus sporto renginius, 
Nr. S-688 (A. K. Zuoza) 

2014 15 000 – Projektas baigtas 

19. Moku suteikti pirmąją pagalbą 
nukentėjusiems vandenyje, Nr. S-689 
(B. Statkevičienė) 

2014 5 000 – Projektas baigtas 

20. Lietuvos patirtis praktikų modelių taikyme, 
Nr. S-645 (B. Švagždienė) 

2014 6 000 – Projektas baigtas 

Kvalifikacij ų ir profesinio mokymo plėtros centras 
21. Sveikatinimo veiklos vadyba, Nr. V9-95 

(I. Valantinė, I. Staškevičiūtė-Butienė) 
2014 17 340 – Projektas baigtas 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas 
22. Lietuvos sporto universiteto pastato Kaune, 

Aušros g. 42, rekonstravimas,  Nr. KKS-S-
116 (J. Armonavičius)  

2013–
2015 

2 903 538,33 
(2014 m.  – 
1 409 378) 

– 
Projektas 
vykdomas 

 
Pastabos 
2014 m. pateikė 131 paraišką (projekto vykdytojas ir partneris) finansavimui gauti:  
• Lietuvos mokslo tarybai (LMT) – 71, 
• Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui – 9, 
• Švietimo mainų paramos fondui – 9, 
• Švietimo ir mokslo ministerijai – 14, 
• Europos Komisijai (Erasmus+, Horizontas 2020 ir kt.) – 22, 
• LR užsienio reikalų ministerijai – 1, 
• LR susisiekimo ministerijai – 2, 
• Lietuvos kultūros tarybai – 3. 
 
Trumpas vieno svarbiausių mokslo projektų aprašas 
Projektas „Senėjimo sąsajos su motorinės ir kognityvinės sistemos nuovargiu ir atsparumu 

hipertermijai“ (projekto vadovas – prof. habil dr. A. Skurvydas), projekto Nr. MIP-017/2014. 
Senstant silpnėja kognityvinės, socialinės, sensorinės ir motorinės funkcijos, tai dažnai 
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pasižymi depresija, demensija, nuovargio sindromu, socialiniu pasyvumu ir fizinio darbingumo 
sumažėjimu. Tai lemia blogesnę pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę. Nors 
atlikta nemažai darbų, nagrinėjančių jaunų ir pagyvenusio amžiaus žmonių raumenų atsparumo 
nuovargiui skirtumus, tačiau nėra aišku, kodėl tie skirtumai nevienodai pasižymi atliekant izometrinius 
ir ekcentrinius fizinius pratimus. Projekto tikslas yra nustatyti fizinių pratimų ir hipertermijos poveikį 
jaunų (20–25 m.) ir pagyvenusio amžiaus vyrų (60–65 m.) motorinio ir kognityvinio nuovargio, 
raumenų pažeidos, greitų ir tikslių judesių valdymo bei streso ir uždegimo rodiklių kaitos ypatybėms ir 
jų sąsajas su gyvenimo kokybe. Projekto metu atliekant tyrimų tikimasi įrodyti, kad pagyvenusio 
amžiaus vyrai turėtų būti  ne tokie atsparūs motoriniam nuovargiui, raumenų pažeidai, greitų ir tikslių 
judesių valdymo bei kognityvinių funkcijų, streso ir uždegimo rodiklių kaitai po fizinių krūvių ir 
hipertermijos ir tai turėtų gerai koreliuoti su gyvenimo kokybės determinantais. 

2014 metais buvo atlikti jaunų vyrų (20–25 m.) tyrimai ir ištirtas ekscentrinių - koncentrinių 
fizinių pratimų poveikis šių vyrų raumenų pažeidai, centriniam ir periferiniam motoriniam nuovargiui, 
greitų ir tikslių judesių valdymo bei kognityvinių funkcijų, streso ir uždegimo rodikliams. Nustatytas 
hipertermijos poveikis jaunų vyrų centriniam ir periferiniam motoriniam nuovargiui, greitų ir tikslių 
judesių valdymui, kognityvinių funkcijų, streso ir uždegimo rodikliams po fizinio krūvio. 2015 metais 
planuojami atlikti analogiški  tyrimai su pagyvenusio amžiaus vyrais (60–65 m.).  
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Lietuvos sporto universiteto studentė irkluotoja Donata Vištartaitė (tr. A. Arelis) pasaulio 
irklavimo I ir III taurių etapuose su Milda Valčiukaite iškovojo antrąsiąs vietas. Šis duetas taip pat 
iškovojo ir Europos irklavimo čempionato sidabrą Serbijoje. 

Lietuvos sporto universiteto studentas Ričardas Nekriošius (tr. S. Sorokis, K. Janušauskas) 
baidarių ir kanojų irklavimo  Pasaulio taurės III etape su A. Olijniku iškovojo bronzos medalį. Šis 
duetas Pasaulio studentų čempionate Baltarusijoje iškovojo net du sidabro medalius. 

LSU studentas Simas Juodviršis tapo Europos kartingo čempionato II etapo nugalėtojas. 
Europos kyokushin karate čempionate Gabija Gudeliauskaitė (tr. R. Poška) užėmė 2 vietą.  
Europos kyokushin karate suaugusiųjų absoliučios svorio kategorijos čempionate ir jaunių bei 

jaunimo Senojo žemyno čempionate bronzos medalį absoliučios svorio kategorijos bronzą laimėjo 
LSU studentė Gabija Gudeliauskaitė, o tose pačiose varžybose Arnoldas Grevas tapo jaunimo (iki 22 
metų) kumitė varžybų nugalėtoju.  

Lietuvos komanda Europos komandiniame čempionate (I lyga) užėmė 10 vietą ir kitais metais 
rungtyniauti lieka pirmoje lygoje. Taline vykusiame čempionate sėkmingai startavo ir Lietuvos sporto 
universiteto studentai. Andrius Gudžius (tr. V. Kidykas) iškovojo čempionato auksą, Tomas Vitonis 
(tr. A. Gavėnas, V. Čereška) iškovojo sidabro medalį, o šuolininkas į aukštį Raivydas Stanys 
(tr. A. Gavelytė, A. Baranauskas) užėmė trečiąją vietą. 

Europos studentų sambo čempionate Gintarė Klišytė (tr. L. Dudėnienė) iškovojo 3 vietą (iki 
80 kg). 

XXIX SELL studentų sporto žaidynėse Tartu mieste (Estija), Lietuvos sporto universiteto 
(LSU) sportininkai iškovojo 43 medalius: 18 aukso, 9 sidabro ir 16 bronzos.  

Krepšinis: trenerė Rasa Kreivytė. 
1 aukso medalis: LSU merginų komanda: Greta Tamašauskaitė, Alma Lekevičiūtė, 

Monika Petrauskaitė, Neringa Skadaitė, Eglė Vitkutė, Erika Liutkutė, Giedrė Račiulaitytė, Eglė Žilytė, 
Ugnė Pigagaitė.  

Lengvoji atletika:  treneriai Viktoras Šilinskas, Donatas Januševičius. 
5 aukso medaliai: Lina Grinčikaitė (100 m ir 200 m), Milda Vilčinskaitė (1500 m), Andrius 

Gudžius (metant diską), Ernestas Raudys (šuolis į aukštį). 
4 sidabro medaliai: Milda Vilčinskaitė (3000 m), Marius Vadeikis (trišuolis), Artūras 

Janauskas (110 m. b/b),  estafetė 4x100 m (Asta Vilimaitė, Evelina Auželytė, Raimonda Meidutė, Lina 
Grinčikaitė ). 

4 bronzos medaliai: Marius Vadeikis (šuolis į tolį), Viktorija Barvičiūtė (stumiant rutulį), 
Povilas Dabašinskas (metant diską), Skirmantas Šimoliūnas (metant ietį). 

Plaukimas: trenerė Birutė Statkevičienė 
4 aukso medaliai: Tadas Lėveris (100 m laisvuoju stiliumi), Sigita Matusevičiūtė (50 m 

krūtine), Vaidotas Blažys (50 m ir 100 m krūtine). 
1 sidabro medalis: mišrioji estafetė 4x50 m kompleksiniu stiliumi (Sigita Matusevičiūtė, 

Gintarė Venčkauskaitė, Vaidotas Blažys, Irmantas Vernickas ).  
8 bronzos medaliai: Sigita Matusevičiūtė (100 m krūtine ir 200 m kompleksiniu būdų), 

Irmantas Vernickas (50 m laisvuoju stiliumi), Gintarė Venčkauskaitė (50 m ir 100 m laisvuoju 
stiliumi), Lukas Pranckevičius (100 m. laisvuoju stiliumi), Deividas Valentavičius (50 m nugara), 
estafetė 4x50 m laisvuoju stiliumi (Sigita Matusevičiūtė, Gintarė Venčkauskaitė, Tadas Lėveris, Lukas 
Pranckevičius). 
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Dziudo: trenerė Lolita Dudėnienė. 
7 aukso medaliai: Andrej Klokov (60 kg), Kęstutis Vitkauskas (73 kg), Martynas 

Lukoševičius (81 kg), Ovidijus Varnas (90 kg), Diana Kiškel (63 kg), Giedrė Šileikaitė (78 kg), 
Renalda Gedutytė (70 kg). 

3 sidabro medaliai: Mantas Jakubavičius (73 kg), Mantas Labalaukis (90 kg), Odeta 
Kašelionytė (57 kg). 

2 bronzos medaliai: Marius Postnovas (81 kg), Justina Valvonytė (57 kg). 
Jėgos trikovė: treneris Egidijus Slavikas. 
Sidabro ir bronzos medalius iškovojo Milda Brūverė (63 kg). 
Orientavimosi sportas: treneris Pranas Mockus. 
1 aukso medalis: Karolis Lazdauskas (sprinto nuotolyje). 
1 bronzos medalis: Milda Radzivonaitė (sprinto nuotolyje).  
 
Kituose tarptautiniuose startuose LSU studentai iškovojo 28 aukso, 13 sidabro ir 5 bronzos 

medalius. Lietuvos čempionatuose LSU sportininkai iškovojo 62 aukso, 33 sidabro, 27 bronzos 
medalius. Lietuvos Univerisiadoje iškovojo 21 aukso, 13 sidabro, 19 bronzos medalių. Lietuvos 
studentų lygose ir čempionatuose užimtos 26 pirmosios vietos, 27 antrosios vietos ir 17 trečiosios 
vietos. Lietuvos taurių ir lygų varžybose iškovoti 21 aukso medaliai, 13 sidabro medalių ir 7 bronzos 
medaliai. 

 
61 lentelė. LSU studentų laimėjimai įvairiose varžybose 

Varžybos Vieta 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS 
Žiemos Olimpinės žaidynės 16 vt., 24 vt., 62 vt., 67 vt.x2,70vt.x2 
PASAULIO ČEMPIONATAI 
Pasaulio akademinio irklavimo čempionatas 4 vt. 
Pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 6 vt. 
PASAULIO UNIVERSITETŲ ČEMPIONATAI 
Pasaulio studentų baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 2 vt.x2, 5 vt., 8vt.x2 
PASAULIO TAURĖS 
Akademinio irklavimo pasaulio taurė, I etapas 2 vt. 
Akademinio irklavimo pasaulio taurė, III etapas 2 vt. 
Pasaulio irklavimo regata „Head of The Charles“ 1 vt. 
Baidarių ir kanojų irklavimo pasaulio taurė, III etapas 3 vt. 
EUROPOS ČEMPIONATAI 
Europos akademinio irklavimo čempionatas 2 vt.  
Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 5 vt. 
Europos U 23 dziudo čempionatas 7 vt., 9 vt. 
Europos kartingų čempionatas, II etapas 1 vt. 
Europos kiokušin karatė čempionats 2 vt. 
Europos U22 ir absoliučiosios svorio kategorijos kiokušin 
karatė čempionatas 

1 vt., 3 vt. 

Europos lengvosios atletikos čempionatas 10 vt., 16 vt., 18 vt., 26 vt. 
Europos lengvosios atletikos komandinis čempionatas, 
I lyga 

1 vt., 2 vt., 3 vt., 7 vt., 9 vt.x2, 11 vt.x2 

EUROPOS TAURĖS 
Europos dziudo taurė 3vt.x2 
Europos U23 taurės etapas 7vt. 
II EUROPOS UNIVERSITETŲ ŽAIDYNĖS 
Salės futbolas 11 vt. 
Tinklinis (merginos) 10 vt. 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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SELL ŽAIDYNĖS  
Dziudo 1 vt.x7, 2vt.x3, 3 vt.x2 
Krepšinis (merginų komanda) 1 vt. 
Tinklinis (merginų komanda) 5 vt. 
Plaukimas 1 vt.x4, 2vt., 3 vt.x8, 4 vt.x2, 5vt.x2. 6vt.x3, 7 

vt.x2, 8 vt., 10vt., 11 vt.x2, 12 vt., 14 vt.x2, 17 
vt., 20 vt. 

Jėgos trikovė 2 vt., 3 vt. 
Lengvoji atletika 1 vt.x5, 52 vt.x4, 3 vt.x3, 4 vt.x7, 5 vt.x4, 6vt., 8 

vt.x3,10 vt., 11 vt.x2, 12 vt., 14 vt., 15 vt., 
16 vt., 18 vt. 

Orientavimosi sportas 1 vt., 3 vt., 4 vt.x3, 7 vt, 12vt 
LIETUVOS UNIVERSIADA 
Aerobinė gimnastika 1 vt.x3, 3 vt., 6 vt. 
Dziudo 1 vt.x4, 2 vt.x5, 3 vt.x9, 5 vt.x2, 7 vt.x2, 9 vt.x4 
Lengvoji atletika 1 vt.x9, 2 vt.x6, 3 vt.x4, 4 vt.x4, 5 vt.x3, 6 vt.x4, 

7 vt.x2, 8 vt.x2, 10 vt.x2, 11 vt, 12 vt.x2, 13 vt. 
Plaukimas 1 vt.x12, 2 vt.x2, 3 vt.x5, 4 vt.x 2, 6 vt.x2, 7 vt. 
LIETUVOS ČEMPIONATAI (miestų čempionatai) 
Lietuvos aerobinės gimnastikos čempionatas 1 vt.x3, 3 vt., 6 vt. 
Kauno r. Aerobinės gimnastikos čempionatas „Mero taurė“ 1 vt.x2, 2 vt. 
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo maratono 
čempionatas 

3 vt. 

Lietuvos dziudo U 23 čempionatas 1 vt.x4, 2 vt., 3 vt.x2 
Kauno miesto ilgųjų nuotolių baidarių ir kanojų irklavimo 
čempionatas 

5 vt. 

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 1 vt.x11, 2vt.x2, 3 vt.x2 
Lietuvos elito kalnų dviračių čempionatas 2 vt., 3 vt. 
Lietuvos kalnų dviračių XCO (Olimpinio kroso) rungties 
čempionatas 

2 vt., 3 vt. 

Lietuvos bokso čempionatas 1vt.x 4, 2 vt., 3 vt.x3 
Kalnų dviračių (MTB XCO) pirmenybės 1 vt., 2 vt. 
Lietuvo lengvosios atletikos čempionatas  1 vt.x7, 2 vt.x5, 3 vt.x4, 4 vt., 6 vt.x3, 7 vt. 
Lietuvo lengvosios atletikos čempionatas (uždarųjų patalpų) 1 vt.x7, 2 vt.x4, 3 vt.x2, 4vt., 5 vt.x2, 6vt., 7 vt., 

8 vt., 9 vt., 10 vt. 
Kauno miesto lengvosios atletikos čempionatas (uždarųjų 
patalpų) 

1 vt.x9, 2 vt.x5, 3 vt.x3, 4 vt.x2, 5 vt. 

Vilniaus miesto lengvosios atletikos čempionatas (uždarųjų 
patalpų) 

1 vt., 2 vt.x2 

Panevėžio miesto lengvosios atletikos čempionatas 
(uždarųjų patalpų) 

1 vt.x3, 2 vt.x2 

Lietuvos jaunimo dziudo čempionatas 1 vt.x3, 2 vt.x2, 5 vt 
Lietuvos atvirasis  dziudo čempionatas 1 vt.x5, 2 vt., 3 vt.x3, 5 vt. 
Lietuvos kiokušin karatė čempionatas 1 vt., 3 vt. 
Atvirasis Lietuvos plaukimo  čempionatas 1 vt. 2 vt.x2, 3 vt.x3, 4 vt.x3,5 vt. 
Kauno apskrities rankinio federacijos čempionatas (KARF) 2 vt. 
Lietuvos moterų tinklinio čempionatas  4 vt. 
LIETUVOS STUDENTŲ LYGOS IR ČEMPIONATAI 
Lietuvos studentų irklavimo čempionatas 2 vt., 3 vt. x3 
Lietuvos studentų sambo čempionatas 1 vt.x5, 2 vt.x7, 3 vt.x6, 5 vt.x2, 7 vt.x2.  
Lietuvos studentų krepšinio lyga 2vt. (vyr.), 1 vt. (vyr. II lyga), 1 vt. (mot.) 
Lietuvos studentų futbolo čempionatas 2 vt. 
Lietuvos studentų salės futbolo čempionatas 4 vt. 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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Lietuvos studentų salės futbolo turnyras „Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti“ 

5 vt. 

Respublikos studentų paplūdimio tinklinio lyga  1 vt., 5-6 vt., 9-10 vt.  
Respublikos studentų tinklinio lyga (merginos) 1 vt. 
Respublikos studentų tinklinio lyga (vaikinai) 5-6 vt. 
Lietuvos studentų jėgos trikovės čempionatas 5 vt.x3, 6 vt. 
Lietuvos studentų graikų - romėnų imtynės 1 vt.x2, 2 vt., 5 vt.x2 
Lietuvos studentų orientavimosi čempionatas 1 vt., 2 vt., 3 vt., 8 vt.x2, 9 vt., 12 vt.,  

18 vt., 21 vt. 
Lietuvos studentų lengvosios atletikos uždarųjų patalpų 
čempionatas 

1 vt.x5, 2 vt.x6, 3 vt.x2, 4 vt.x3, 5 vt.x3, 7 vt., 
12 vt.x2, 14 vt. 

Lietuvos studentų atvirosios lengvosios atletikos žiemos 
pirmenybės Z. Šveikausko taurei laimėti 

1 vt.x6, 2 vt.x2, 3 vt.x2, 5 vt.x3, 7 vt.x2, 6 vt., 
8 vt., 11 vt., 13 vt., 15 vt., 17 vt., 18 vt., 30 vt. 

Lietuvos studentų kroso čempionatas 1 vt.x2, 3 vt., 4 vt.x2, 5 vt., 7 vt., 10 vt., 12 vt., 
13 vt., 14 vt., 15 vt.x2, 16 vt., 19 vt., 20 vt.x2, 

21 vt., 22 vt., 24 vt.x2, 26 vt. 
Lietuvos studentų teniso čempionatas 1 vt., 3 vt. x2 
Lietuvos studentų sunkiosios atletikos čempionatas  2 vt.x2, 5 vt., 6 vt.x4, 7 vt. 
Lietuvos studentų rankinio čempionatas 2 vt. 
Lietuvos studentų regbio-7 čempionatas 2 vt 
LIETUVOS TAURĖS VARŽYBOS 
Lietuvos  lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos 
(uždarųjų patalpų) 

1 vt.x5, 2 vt.x2, 4 vt.x4, 5 vt., 6 vt., 7 vt., 
8 vt.x3, 10 vt., 21 vt.x2, 26 vt., 30 vt. 

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos  1 vt.x9, 2 vt.x5, 3 vt.x3, 4 vt.x3, 5 vt.x2, 6 vt.x3, 
9 vt.x2, 10 vt., 15 vt. 

Kauno miesto ledrogių taurė 1 vt., 2 vt. 
Plento „Šiauliai“ dviračių taurė, IV etapas 3 vt. 
MTB maratonų „Anykščiai“ taurė, V etapas 2 vt. 
Lietuvos kalnų dviračių maratonų taurė 1 vt. 
Lietuvos dziudo federacijos taurė 1 vt.x7 
Lietuvos orientavimosi taurė 1 vt., 2 vt.x2 
Lietuvos rankinio federacijos pirmenybės (LSF) 5 vt., 7vt. 
Svarsčių kilnojimo „Čempionų taurė 2014“ taurė 2 vt. 
LIETUVOS LYGOS 
Lietuvos salės futbolo A lyga 9 vt. 
Nacionalinė moterų krepšinio lyga (NMKL) 1 vt. 
LKL reguliarus sezonas (vyrai) 11 vt. 
Kauno krepšinio lygos „Laikinosios sostinės“ didžiosios 
taurės varžybos (KKL) 

1 vt. 

Kauno krepšinio mėgėjų lyga „ Didžioji  taurė“ 3 vt. 
Rankinio turnyras „Mero taurė“ 2 vt., 4 vt. 
Kauno tinklinio mėgėjų lyga (KTML) 3 vt.x2 
TARPTAUTINIAI STARTAI 
Atviras Slovakijos aerobinės gimnastikos čempionatas 2 vt.x2, 9 vt. 
Tarptautinės aerobinės gimnastikos varžybos „Klaipėda 
Open“ 

1 vt., 3 vt. 

Baltijos šalių ademinio irklavimo regata „Gintariniai irklai“ 1 vt.x2 
Jalgavos Baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas 4 vt. 
Tarptautinis burlenčių bangų rungties varžybos „Milk and 
Blood“ 

1 vt. 

Tarptautinis burlenčių regata „New gear‘s race‘13“ 2 vt. 
Tarptautinis dviračių plento „Velomaratonas“ lenktynės 4 vt. 
Tarptautinis dviračių „Maratony Kresewe“ kroso lenktynės 1 vt. 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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Dviračių MTB „Grand prix“ turas 1 vt. 
Tarptautinis dziudo turnyras 1 vt. 
Prestižinės kartingų „Florida Winter Taur“ varžybos, III 
etapas 

3 vt 

Baltijos šalių kartingų čempionatas 1 vt. 
Baltijos kartingų taurės etapas 1 vt. 
Atvirasis  kartingų Vokietijos čempionatas 2 vt. 
Kiokušin „19-tas Branko Bosnjak‘o“ čempionatas 1 vt. 
Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Cosma“ 1vt.x3, 2 vt.x3, 4vt., 8 vt. 
Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Rygos taurė“ 2 vt., 4 vt., 6 vt. 
Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos Prancūzijoje 2 vt. 
Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Katrina Kauss“ 3 vt., 4 vt. 
Lengvosios atletikos varžybos „Viduklės pavasaris-2014“ 1 vt.x2, 2 vt., 3 vt. 
Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Abend 
meeting“ 

1vt.x4 

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „17-os Jonušo 
Sidlos Grand Prix“ 

1 vt. 

Tarptautinės lengvosios atletikos varžybos „Latvijos 
prezidento taurė“ 

1 vt., 2 vt., 4 vt., 5 vt., 6 vt.x2 

Pusmaratonis „We run Vilnius/DnB pusmaratonis“ 1 vt.x3 
Maratonas „Danske Bank Vilnius maratone“ 1 vt., 2 vt.x2 
Baltijos šalių orientavimosi čempionatas 3 vt. 
Atvirojo  telkinio plaukimo varžybos 3 vt. 
 Komandinis plaukimo  maratonas „Grand Prix“ 1 vt 
Estijos dziudo čempionatas 1 vt., 3 vt. 
Tarptautinės sunkiosios atletikos turnyras V. Leitonui 
atminti 

1 vt., 2 vt., 5 vt. 

 
62 lentelė. 2013–2014 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų čempionatų komandų rezultatai 

  LSU VU KTU LEU VGTU MRU KU LSMU ASU VDU ŠU LKA  VDA LMTA  
Aerobinė 
gimnastika 1 3 2 4 13 13 7 5 6 13 13 13 13 13 

Dziudo (M) 1 2 13 4 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 
Dziudo (V) 2 4 5 13 3 1 13 13 13 13 7 6 13 13 
Fechtavimas 5 1 2 4 13 13 13 3 13 5 13 13 13 13 
Graikų-
romėnų 
imtynės 

4 13 1 2 6 5 13 13 3 13 13 13 13 13 

Irklavimas 6 3 2 4 5 13 1 13 13 13 13 13 13 13 
Jėgos trikovė 5 1 13 13 4 13 13 13 2 13 13 3 13 13 
Krepšinis (M) 1 6 4 13 13 2 3 13 13 5 13 13 13 13 
Krepšinis (V) 2 6 9 7 8 1 5 13 13 4 3 13 13 13 
Krosas (M) 2 1 4 3 5 6 13 7 13 13 13 13 13 13 
Krosas (V) 1 3 2 6 4 5 13 7 13 13 13 13 13 13 
Kulkinis 
šaudymas 7 1 4 9 3 2 13 6 5 8 13 13 13 13 

Lengvoji 
atletika 
(vasara) 

1 3 6 5 4 2 7 8 11 9 10 13 13 12 

Lengvoji 
atletika 
(žiema) 

1 3 7 8 4 2 6 9 12 10 5 13 13 11 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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Orientavimosi 
sportas 3 1 2 7 13 13 6 13 5 4 13 9 8 13 

Plaukimas 1 2 3 13 6 4 13 5 13 13 13 13 13 13 
Rankinis 2 4 5 3 6 13 1 13 7 13 13 13 13 13 
Sambo (M) 2 1 13 4 5 13 13 6 13 13 13 13 13 13 
Sambo (V) 5 3 4 6 1 2 6 13 7 13 13 13 13 13 
Sunkioji 
atletika 3 2 7 5 13 13 1 6 4 13 13 13 13 13 

Svarsčių 
kilnojimas 4 1 13 6 2 7 13 13 3 13 13 5 13 13 

Tenisas 3 5 2 6 4 8 13 1 13 7 13 13 13 13 
Tinklinis (M) 1 4 3 5 5 5 5 5 13 2 13 13 13 13 
Tinklinis (V) 5 2 5 1 3 4 6 5 13 13 5 13 13 13 

Iš viso 68 75 131 151 156 163 210 216 234 249 277 283 307 309 
I vietos 8 7 1 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 

Užimta vieta I II III  IV V VI VII  VIII IX X XI XII XIII  XIV 
 
63 lentelė. Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų pelnyti medaliai SELL žaidynėse 2014 m. 

Vieta Aukštosios mokyklos pavadinimas Aukso Sidabro Bronzos Iš viso 
1 Lietuvos sporto universitetas 18 9 16 43 
2 Mykolo Romerio universitetas 9 6 7 22 
3 Klaipėdos universitetas 7 5 4 16 
4 Kauno technologijos universitetas 3 5 6 14 
5 Vilniaus universitetas 2 3 8 13 
6 Vilniaus Gedimino technikos universitetas * 3 6 9 
7 Šiaulių universitetas 5 1 * 6 
8 Lietuvos edukologijos universitetas 4 1 1 6 
9 Vytauto Didžiojo universitetas 1 3 1 5 
10 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 1 2 2 5 
11 Aleksandro Stulginskio universitetas * 1 3 4 

 Iš viso: 50 39 54 143 
 
LSU XXX SELL studentų sporto žaidynių medalių suvestinė 

Vieta Sporto šakos pavadinimas Aukso Sidabro Bronzos Iš  viso 
1 Lengvoji atletika 5 4 4 13 
2 Dziudo 7 3 2 12 
3 Plaukimas 4 1 8 13 
4 Jėgos trikovė  * 1 1 2 
5 Orientavimosi sportas 1 * 1 2 
6 Krepšinis 1 * * 1 

Iš viso medalių: 18 9 16 43 



 
KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS 

115 

64 lentelė. 2014 m. Lietuvos universitetų geriausiųjų  sportininkų dešimtukas 

Vieta Sportininkas Sporto šaka Laimėjimai Treneris 

1 
Aurimas Didžbalis 
Klaipėdos universitetas 

Sunkioji 
atletika 

Pasaulio čempionatas – III vieta Bronislavas 
Vyšniauskas 

1 
Jevgenij Šuklin 
Mykolo Romerio universitetas 

Baidarių-
kanojų 

irklavimas 

Pasaulio čempionatas – III vieta Egidijus Gustas 

2 
Justinas Kinderis 
Mykolo Romerio universitetas 

Šiuolaikinė 
penkiakovė 

Pasaulio čempionatas – I vieta 
(mišri estafetė su Laura 
Asadauskaite – Zadneprovskiene) 

Andrėjus 
Zadneprovskis 

3 

Saulius Ritter 
Mykolo Romerio universitetas 
Rolandas Maščinskas 
Mykolo Romerio universitetas 

Irklavimas 
(porinė 

dvivietė) 

Europos čempionatas – I vieta 
Pasaulio čempionatas – IV vieta 

Mykolas 
Masilionis 

4 
Giedrius Titenis 
Mykolo Romerio universitetas 

Plaukimas 
Europos čempionatas – II ir dvi 
III vietos 

Žilvinas Ovsiukas 

5 

Donata Vištartaitė 
Lietuvos sporto universitetas 
Milda Val čiukait ė 
Vilniaus universitetas 

Irklavimas 
(porinė 

dvivietė) 

Pasaulio čempionatas – IV vieta 
Europos čempionatas – II vieta 

Algirdas 
Kazimieras 
Arelis, 
Nijolė Savickytė, 
Tomas Valčiukas 

6 
Edgaras Sečinski 
Lietuvos edukologijos 
universitetas 

Kyokushin 
karate 

Europos čempionatas – III vieta 
Europos jaunimo čempionatas – 
I vieta 

Paulius 
Klapatauskas 

7 
Vilija Sereikait ė 
Lietuvos edukologijos 
universitetas 

Dviračių 
sportas 

Europos čempionatas – III vieta Antanas 
Jakimavičius 

8 
Henrikas Žustautas 
Lietuvos edukologijos 
universitetas 

Baidarių-
kanojų 

irklavimas 

Pasaulio studentų čempionatas –  
I ir VI vietos 
Pasaulio jaunimo čempionatas –  
I vieta 
Europos jaunimo čempionatas –  
I vieta 

Kazimieras 
Rėksnys 

9 

Ričardas Nekriošius 
Lietuvos sporto universitetas 
Andrej Olijnik 
Mykolo Romerio universitetas 

Baidarių-
kanojų 

irklavimas 

Pasaulio studentų čempionatas –  
6 vieta 
Europos čempionatas – 5 vieta 
Pasaulio studentų čempionatas –  
dvi II vietos 

Kęstutis 
Janušauskas, 
Sergėjus Sorokin, 
Aleksandras 
Alekrinskis 

10 
Žygimantas Gališanskis 
Kauno technologijos 
universitetas 

Irklavimas 

Europos universitetų sporto 
žaidynės – II vieta 
Pasaulio jaunimo iki 23 m. 
čempionatas – III vieta 

Valdas Vilkelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS 

116 

65 lentelė. 2014 m. geriausieji LSU sportininkai 

Sportininkas Sporto šaka Laimėjimai Treneris 

Donata 
Vištartaitė  

Irklavimas 
(porinė dvivietė) 

Pasaulio čempionatas – 4 vieta  2000 m W2x ; Pasaulio 
taurės I etapas – 2 vieta 2000 m W2x; Pasaulio taurės III 
etapas – 2 vieta 2000 m W2x ; Europos  čempionatas – 
2 vieta 2000 m W2x. Olimpinės rinktinės narė 

Algirdas 
Arelis 

Andrius 
Gudžius 

Lengvoji atletika, 
Disko metimas 

Europos čempionatas – 10 vieta metant diską; Europos 
komandų čempionatas – 1vieta; Daugkartinis Lietuvos 
čempionas. SELL žaidynių nugalėtojas. Kandidatas į 
Olimpinę rinktinę 

Vaclovas 
Kidykas 

Ričardas 
Nekriošius  

Baidarių-kanojų 
irklavimas 

(porinė dvivietė) 

Pasaulio čempionatas –6 vieta K-2 1000; Europos 
čempionatas – 5 vieta K-2 1000; Pasaulio taurės III 
etapas – 5 vieta K-2 1000; Pasaulio studentų 
čempionatas dvi 2 vietos K-2 1000 ir 500 

Kęstutis 
Janušauskas 
ir Sergejus 

Sorokin 

Simas 
Juodviršis 

Kartingai 

Europos kartingų čempionatas II-as etapas – 1 vieta, 
Europos kartingų čempionato bendrojoje įskaitoje 3 
vieta, KZ2 klasėje; Lietuvos kartingų čempionatas DD2 
kl – 1 vieta, Pabaltijo ir Latvijos čempionatas –1 vieta,  
Pasaulio tarė „ROTAX GRAND FINALS“ – 1vieta 

Andrius 
Jonelis 

Klišytė 
Gintarė   

Dziudo 

Europos sambo čempionate – 3 vieta; Lietuvos dziudo 
čempionatas – 1 vieta; Lietuvos studentų dziudo 
čempionate; Lietuvos sambo čempinate 1 vieta; Estijos 
čempionatas – 1 vieta; Tarptautinio turnyro Lenkijoje – 
1 vieta 

Lolita 
Dudėnienė 

Gabija 
Gudeliauskaitė 

Kiokušin karatė Europos kyokushin karatė čempionatas – 3 vieta 
Ričardas 
Poška 

Diana Kiškel Dziudo 

Europos sambo čempionate – 3 vieta; Lietuvos dziudo 
čempionatas – 1 vieta; Lietuvos studentų dziudo 
čempionate; Lietuvos sambo čempinate – 1 vieta; Estijos 
čempionatas – 1 vieta; Tarptautinio turnyro Lenkijoje – 
1 vieta 

Lolita 
Dudėnienė 

Santa 
Pakenytė 

Dziudo 
Europos taurė – 3 vieta; Europos dziudo taurės etapas – 
2 vieta; 2014 m. IJF GRAND PRIX – 7 vieta;  2014 m. 
Europos atvirasis čempionatas – 7 vieta 

Petras 
Vinciūnas 

Lina 
Grinčikaitė 

Lengvoji 
atletika 

Europos čempionatas – 18 vieta 100 m; Europos 
komandų čempionatas – 7 vieta 100 m; Lietuvos 
čempionė 100 m  ir 200 m; SELL žaidynių nugalėtoja 
100 m, 200 m ir 4 x 100 m. Tarptautinių startų 
nugalėtoja 100 m ir 200 m distancijose. Kandidatė į 
Olimpinę rinktinę 

Edmundas 
Norvilas 

Raivydas 
Stanys 

Lengvoji 
atletika 

Europos komandų čempionatas – 3 vieta šuolyje į aukštį;  
Europos čempionato finalininkas;  
Lietuvos čempionas. Kandidatas į Olimpinę rinktinę 

Algirdas 
Baranauskas, 

Audronė 
Gavelytė 
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66 lentelė. Studentai nacionalinėse rinktinėse 2013–2014 m. 

Sporto šaka 
Sportininkų skaičius 

2013 m. pavasaris 2014 m. pavasaris 2013 m. ruduo 2014 m. ruduo 
Aerobinė gimnastika 2 1 1 7 
Akvatlonas – 1 – 1 
Badmintonas – – – – 
Baidarių ir kanojų irklavimas 3 4 4 6 
Beisbolas 2 4 4 1 
Boksas 4 5 5 6 
Buriavimas  5 2 2 3 
Dailusis čiuožimas 1 – – 1 
Dviračių sportas 6 7 7 5 
Dziudo  9 16 16 18 
Fechtavimas 1 2 2 – 
Futbolas  2 6 6 5 
Graikų-romėnų imtynės – – – – 
Greitasis čiuožimas – 1 1 1 
Imtynės 1 3 3 – 
Irklavimas  6 5 5 1 
Jėgos trikovė 2 1 1 1 
Kiokušin karatė – 2 2 3 
Krepšinis 6 9 9 6 
Kultūrizmas ir kūno rengyba 3 – – 4 
Ledo ritulys 6 1 1 – 
Lengvoji atletika 24 29 29 30 
Orientavimosi sportas 1 2 2 5 
Paplūdimio tinklinis – 3 3 1 
Plaukimas 5 8 8 17 
Plaukimas su pelekais 2 2 2 2 
Rankinis 10 12 12 12 
Regbis 1 – – 8 
Salės futbolas – 1 1 6 
Sambo – 1 1 2 
Slidinėjimas 2 2 2 2 
Sportinė gimnastika 2 – – 3 
Sportiniai šokiai 2 1 1 2 
Sunkioji atletika 2 2 2 – 
Šaudymas iš lanko 1 – – – 
Šiuolaikinė penkiakovė – – – 2 
Tinklinis 3 3 3 1 
Virvės traukimas – 1 1 – 

Iš viso 152 114 114 152 
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LSU Studentų atstovybės (SA) vizija – kurti stiprią ir vieningą LKKA bendruomenę. 
LSU SA misija – aktyvi ir kūrybinga komanda, siekianti užtikrinti tinkamą interesų 

atstovavimą, kokybiškas studijas ir palankią aplinką LSU studentams. 
LSU SA veiklos tikslai ir uždaviniai: 
• atstovauti LSU studentams ir ginti jų teises bei teisėtus interesus; 
• rūpintis studentų akademine, socialine ir kultūrine gerove; 
• telkti  studentus Lietuvos demokratinei, teisinei, pilietinei visuomenei kurti; 
• padėti tobulinti studijų procesą, skatinti studentų mokslinius tyrimus, plėtoti mokslo ir 

praktikos ryšius; 
• palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentų tradicijas. 
Socialinių ir akademinių reikalų komitetas 
Veikla Universitete  
Studentams atstovauta LSU Rektorato, Senato, Tarybos posėdžiuose, dalyvauta įvairių darbo 

grupių (Senato studijų komisijos, OVK ir kt.), bendrabučio tarybos posėdžiuose, bendradarbiauta su 
administracijos atstovais. Organizuoti keli vieši grupių seniūnų ir studentų susitikimai su universiteto 
administracija (diskutuota apie akademinį sąžiningumą, studijų kokybę, domėtasi studentų laisvalaikiu). 
Taip pat pradėtas kurti seniūnų pareigybinis aprašas, kuris bus viešinamas susitikime su studentais. 

Veikla už Universiteto  
LSU studentams atstovauta Lietuvos studentų sąjungos (LSS) tarybos, Kauno miesto 

akademinių reikalų Tarybos posėdžiuose, LSS darbo grupėse – dėl akademinio sąžiningumo. 
Ryšių su visuomene komitetas 
Žiniasklaida 
Parašyta apie 15 straipsnių, jie publikuoti interneto svetainėse www.kasvykstakaune.lt, 

www.lsusa.lt ir LSU Studentų atstovybės socialinio tinklo „Facebook“ svetainėje. 24 fotoreportažai 
publikuoti interneto svetainėse www.kasvykstakaune.lt, www.lsu.lt, www.lsusa.lt ir LSU SA 
socialinio tinklo „facebook“ svetainėje.  

Atnaujinta ir patobulinta LSU SA žinių laida – sukurta INFO’ telio atsklanda, visi SA vaizdo 
įrašai pradėti viešinti per INFO’telį.  

Informacijos pateikimas LSU bendruomenei 
LSU bendruomenei aktuali informacija buvo skelbiama interneto svetainėse www.lsusa.lt, 

www.lsu.lt, socialiniame tinkle, elektroniniu paštu, per seniūnų susirinkimus, išplatinti plakatai ir 
skrajutės. Pateikta spausdinta informacija studentams, t.y. įvairi renginių informacija, nuotraukos, 
aprašymai, akademinių reikalų naujienos (stipendijų dydžiai, kur kreiptis, norint pateikti apeliaciją, 
bendrabučio mokesčiai ir t.t.). 

RSV komiteto narių kompetencijos tobulinimas 
Dalyvauta LSS rengtuose mokymuose „Pirmosios ir antrosios pakopos ryšių su visuomene 

mokymai“, „Krizinių situacijų valdymas“, diskutuota su kitomis studentų savivaldomis tema 
„Socialiniai ir kiti internetiniai studentų savivaldų puslapiai“. Suorganizuoti mokymai: „RSV sklaida 
visuomenei“, „Organizacijos įvaizdis“, „Maketavimas CorelDRAW programa“. 

Firminis stilius 
Įdiegta naujo internetinio LSU SA puslapio prieiga vartotojams. 
Sukurtas naujas LSU SA sirgalių/ gerbėjų puslapis socialiniame tinkle (Instagram). 
Toliau tęsiama firminių daiktų gamyba su LSU SA simbolika. 
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Marketingo ir reklamos komitetas 
Pagrindiniai komiteto darbai yra renginių ir projektų rėmėjų, ilgalaikių partnerių paieška, 

sutarčių rengimas, SA inventoriaus atnaujinimas,  buhalterijos tvarkymas, reklaminių stendų priežiūra, 
vaizdo reportažų, plakatų, skrajučių maketavimas, netradicinės reklamos kūrimas. 

Pagrindiniai partneriai: UAB „Mantijų karalius“ (mantijos.lt), Kauno „Žalgirio“ krepšinio 
klubas, UAB „Femina Bona“, sporto klubas „Metallic gym“, kelionių agentūra „Pegasus tour“, 
internetinė parduotuvė „Prezervatyvai.net“. 

Vykdyti mokymai „Naujų narių integracija“ ir „Marketingo pagrindai“. 
Vaizdo reportažai: 
• LSU fuksų/ pirmakursių  stovykla 2014. I ir II dalys (http://youtu.be/5cEHvSB3eGM ;      

http://youtu.be/KKdNddti-ds) 
• LSU šauniausia’15 dalyvė Justina (http://youtu.be/Yab7WgJb-pw) 
• LSU šauniausia’15 dalyvė Eglė (http://youtu.be/OG-ZlFlQhNU) 
• LSU šauniausia’15 dalyvė Gabija (http://youtu.be/Wce903YOCJw) 
• LSU šauniausia’15 dalyvė Diana (http://youtu.be/OKca1iV20Ig) 
• LSU šauniausia’15 dalyvė Augustė (http://youtu.be/u_K8YX_brMo) 
Vaizdo reklamos: 
• LSU šauniausios studentės rinkimai 2014 (http://youtu.be/fEswi3dPkR8) 
• LSU fuksų/ pirmakursių krikštynos 2014  (http://youtu.be/VIreYmgKASc ) 
Žmogiškųjų išteklių komitetas 
Organizuota LSU SA naujų narių atranka (motyvaciniai laiškai, pokalbiai, komandų užduotys, 

simuliacijos), surengta mokymų LSU SA narių kompetencijai tobulinti ir motyvacijai skatinti, 
motyvaciniai vakarai, kurių metu spręsta kaip pagerinti  LSU SA psichologinę atmosferą ir darbo 
kokybę, organizuotos akcijos „Pavasarinės gėlytės“, „Kraujo donorystė“. 

Parengtas LSU SA įstatų testas, juo patikrintos SA narių žinios apie savo organizaciją. 
Suorganizuotos diskusijos su kitomis SA ir mūsų Universiteto studentais. Komiteto nariai sėmėsi 
naujos patirties, žinių ir dalyvavo Grand ŽIK (žmogiškųjų išteklių komitetų) mokymuose. 

Tarptautini ų ryšių ir projekt ų komitetas 
Erasmus studentų dokumentų ir duomenų registravimas, priėmimas ir supažindinimas su 

mentoriais/vadovais, padėjėjais, pavasario ir rudens semestrais apžvalginės savaitės organizavimas: 
karaokė vakaras, apsilankymas Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, kelionė po Kauną su gidu, 
ekskursija į Anykščius, filmų vakaras. 

Kiti renginiai: nacionalinių patiekalų vakarai, išvyka pavasario metu, orientavimosi varžybos 
aplink LSU teritoriją, dalyvavimas akcijoje „Darom!“,  medelio sodinimas Erasmus miškelyje.  

Kult ūros ir laisvalaikio komitetas 
LSU surengta SA ataskaitinė ir rinkiminė konferencija, Stalo teniso turnyras „Stalamūšis“, 

LSU šauniausios studentės rinkimai, trijų dienų fuksų/ pirmakursių stovykla LSU Birštono irklavimo 
bazėje, pirmakursių krikštynos, paminėtas 80-asis Universiteto gimtadienis. Minėdami Tarptautinę 
studentų dieną studentai galėjo vieną dieną eiti mūsų Universiteto rektoriaus ir dekanų pareigas. LSU 
SA buvo atsakinga už dieninę renginio dalį prekybos miestelyje „URMAS“, kur vyko cepelinų 
valgymo varžybos. Surengta akcija „Ne vieni“, jos metu aplankyta gyvūnų prieglauda „PENKTA 
KOJA“. Vykdant akciją „Dovanėlė vaikui 2014“, vaikai, atvykę iš Petrašiūnų vaikų dienos centro, 
apsilankė Universiteto baseine, kur buvo pateikta įvairių užduočių, taip pat vaikai pietavo kavinėje 
„Kregždutė“, kurioje buvo paruošti pietūs pagal specialųjį užsakymą, o vėliau vaikams buvo 
padovanotos dovanėlės – reikalingiausios kanceliarinės prekės dienos centrui. Tarp studentų 
atstovybių surengtos linksmos plaukimo varžybos „Ant bangos“.  

LSP komitetas 
Pagrindinis šio komiteto darbas yra baigiančių studijas studentų pažymėjimų surinkimas ir 

pasirengimas naujiems mokslo metams. Dalyvauta LSS seminare-mokymuose. Kiti darbai: naujų 
Lietuvos studento pažymėjimų išdavimas, su LSP susijusių problemų sprendimas, atsakinėjimas į 
elektroninius laiškus LSP klausimais, studentų pranešimų apie pamestus ir pavogtus LSP 
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registravimas, naujų LSP komiteto narių mokymai:  supažindinimas su LSP duomenų baze, mokymas 
naudotis LSP registracijos puslapiu. 

Bendroji LSU SA veikla  
Įgyvendinant projektą „Tapk studžiumi“ 11–12 klasių moksleiviai galėjo vienai savaitei tapti 

Universiteto studentais, lankyti paskaitas, studentų seminarus, praleisti dieną bendrabutyje. 2014 m. 
šiame projekte dalyvavo 2 vienuoliktokai ir 3 dvyliktokai iš įvairių Kauno bei Kauno rajono mokyklų.  

 

 

35pav. LSU SA ataskaitinės ir rinkiminės konferencijos dalyviai 

 

 

36 pav. Akademiniai pusryčiai su švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu 
 



 

STUDENTŲ VEIKLA 

124 

 

37 pav. Erazmus apžvalginė savaitė – nacionalinio patiekalo vakaras bei orientavimosi  žaidynės 
 

 

38pav. Pirmakursių stovykla Birštone 
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39 pav. LSP koordinatorių kompetencijos 
tobulinimo programa 

40 pav. LSS Tarybos posėdis Utenos kolegijoje 

 
41 pav. LSU SA komandos sudarymo  seminaras 

 
42 pav. Popietė su Petrašiūnų vaikų dienos centro gyventojais LSU baseine 
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43 pav. Bendrieji LSS mažieji mokymai apie kokybišką savivaldą su Klaipėdos Valstybinės Kolegijos SA 

 
44 pav. DNB „Coffee Inn“ studentų bėgimo maratonas Vilniuje su LSU studentais 

 
45 pav. Medelio sodinimas Erasmus miškelyje, tapęs kasmete tradicija 
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2014 metai Lietuvos sporto universitetui buvo intensyvūs ir gausūs iššūkių: daug dėmesio 
skirta Universiteto valdymo tobulinimui, studijų kokybės didinimui, moksliniams tyrimams, 
infrastruktūros gerinimui ir kitoms sritims.  

LSU Senatas nutarė neprisijungti prie kuriamo Lietuvos universiteto K aune. 2014 metų 
sausio 10 d. LSU Senato posėdžio metu nutarta nedalyvauti steigiant Lietuvos universitetą Kaune, o 
išlikti autonomiška aukštąja mokykla Lietuvoje. Senatas nusprendė, kad autonomiškas ir socialiai 
atsakingas LSU efektyviau įgyvendins iškeltą misiją – skatinti visuomenės pažangą, būti naudingam 
išskirtiniais tarptautinio lygio sporto mokslo tyrimais bei studijomis, talentingais studentais ir 
mokslininkais. 

LSU dalyvavo aukštųjų mokyklų mugėse Kaune ir Vilniuje. 2014 m. sausio mėnesį LSU 
dalyvavo „Aukštųjų mokyklų mugėje“, kuri vyko Kauno sporto halėje, o vasario mėnesio pradžioje 
Universitetas pristatytas Vilniuje vykusioje tarptautinėje žinių ir išsilavinimo parodoje „Studijos 
2014“. Mugių metu LSU stende nuolat šurmuliavo studijomis LSU besidomintys moksleiviai. Juos 
konsultavo ir studijų programas pristatė studentai bei LSU darbuotojai.  

LSU docentės Ritos Gruodytės- Račienės straipsnis publikuotas prestižiniame Amerikos 
mokslo žurnale. LSU vardas vis dažniau girdimas ne tik Lietuvoje bei Europoje, bet ir už Atlanto. 
Dėstytojos, doc. dr. Ritos Gruodytės-Račienės mokslinis straipsnis „Varžybose nedalyvaujančių 4-10 
metų amžiaus gimnastų šlaunikaulio proksimalinio galo struktūrinio stiprumo vystymosi ypatumai: 
ketverių metų longitudinė klubo kaulų struktūrinė analizė“ publikuotas prestižiniame Amerikos 
mokslo žurnale „Journal of Bone and Mineral Research“ (JBMR, citavimo indeksas – 6.128). 

Duris atvėrė LSU Trečiojo amžiaus universitetas (TAU). Sausio mėnesį veiklą pradėjo 
vykdyti  Lietuvos sporto ir sveikatinimo Trečiojo amžiaus universitetas (LSS TAU). Jame studijas 
pradėjo 144 studentai. 

LSU dėstytojai – svarbus tarptautinis įvertinimas. LSU dėstytoją, dr. Simoną Pajaujienę 
Europos sveikatingumo asociacija (European Health and Fitness Association – EHFA) išrinko į šios 
organizacijos „Standartų tarybą“. S. Pajaujienė kartu su kitais aštuoniais Europoje žinomais 
sveikatingumo srities atstovais į tarybą išrinkta dviejų metų kadencijai. EHFA „Standartų tarybos“ 
tikslas – būti nepriklausoma institucija, teikiančia konsultacijas, konsultavimo ir strategines kryptis 
Europos sveikatingumo asociacijai, susijusias su fizinio aktyvumo ir sveikatingumo sektoriumi. 

LSU studentai dalyvavo XXII žiemos olimpinėse žaidynėse. Vasarį vyko XXII žiemos 
olimpinės žaidynės Sočyje (Rusijoje). Jose startavo ir LSU sportininkai: Treniravimo sistemų studijų 
programos pirmakursė Agnė Sereikaitė (greitasis čiuožimas), LSU Treniravimo sistemų studijų 
programos pirmakursis Vytautas Strolia (sprintas ir 30 km skiatlonas), Kūno kultūrą LSU studijuojanti 
Ingrida Ardišauskaitė (sprintas, 10 km klasikiniu stiliumi ir 15 km skiatlonas). 

LSU atvėrė Druskininkams aukštojo mokslo galimybes. Kovo 7 d. į naujų mokslo metų 
pradžią Druskininkuose rinkosi LSU magistrantai, išklausę išlyginamąsias studijas bei pasirinkę 
Turizmo ir sporto studijų programą verslo ir vadybos laipsniui įgyti. 2013 metų rugsėjį LSU pasiūlė 
išlyginamąsias studijas Druskininkuose aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą turintiems absolventams, 
norintiems tęsti studijas antrosios pakopos  turizmo ir sporto vadybos studijų programoje.  

LSU vyko II-oji Lietuvos sporto ir sveikatingumo kl ubų konferencija. Kovą LSU surengta 
II-oji Lietuvos sporto ir sveikatingumo klubų (LSKA) konferencija „Sveikatingumo klubo instruktorių 
ir asmeninių trenerių kompetencijų ir profesionalumo užtikrinimas — LSKA pirmaeilis uždavinys“. Į 
konferenciją  atvyko Lietuvos sporto ir sveikatingumo klubų treneriai, vadovai, sporto mokslo atstovai. 
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Pirmą kartą surengta mugė „LSU Karjeros dienos 2014“. Kovo 27 d. vyko įmonių ir 
studentų kontaktų mugė „LSU Karjeros dienos 2014“. Mugės metu studentams buvo sudarytos 
sąlygos užmegzti naujas pažintis ir pasikeisti kontaktais su darbdaviais, konsultacijų metu išgirsti 
praktinių patarimų iš sėkmingą veiklą plėtojančių įmonių, sužinoti apie praktikos ir įsidarbinimo 
galimybes bei keliamus reikalavimus būsimiems darbuotojams. 

LSU studentai stažavosi NBA. Balandžio mėnesį LSU studentai lankėsi Nacionalinės 
krepšinio asociacijos (NBA) Europos padalinio būstinėje Londone. Keturi Turizmo ir sporto vadybos 
studijų programos studentai susitiko su NBA viceprezidentu Europos reikalams Jesus Bueno Pascualiu 
ir kitais padalinio darbuotojais. Studentai susipažino su NBA strategija, jos rinkodara ir socialinėmis 
medijomis, plėtros planais. 

LSU vyko tarptautin ė savaitė „Thinking European – going international“. Balandžio 7–
11 dienomis vykusiame renginyje dalyvavo apie keturiasdešimt svečių iš Didžiosios Britanijos, 
Čekijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Portugalijos, Suomijos, Turkijos, Vengrijos ir 
Vokietijos. Tarptautinių partnerių atstovai – užsienio universitetų dėstytojai ir administracijos 
darbuotojai – keitėsi idėjomis, dalijosi žiniomis ir patirtimi, užmezgė naujas pažintis.   

LSU merginoms – LSKL aukso, vaikinams – sidabro medaliai. Balandžio mėnesį Lietuvos 
studentų krepšinio lygos (LSKL) finaluose kovėsi LSU merginos ir vaikinai. Merginų grupės finale po 
dramatiškos kovos mūsų Universiteto komanda nugalėjo Mykolo Romerio krepšininkes ir tapo 
čempionėmis. Vaikinai po atkaklios kovos nusileido Mykolo Romerio universiteto (MRU) 
krepšininkams ir užėmė II vietą. 

Pietų Danijos universiteto profesorius inauguruotas LSU garbės daktaru. Balandžio 
mėnesį iškilmingame LSU Senato posėdyje Pietų Danijos universiteto profesoriui Karstenui Frobergui 
suteiktas Garbės daktaro vardas ir regalijos.  

Nacionalinėje mokslinėje konferencijoje – apie studentų sveikatinimo problemas. 
Balandžio mėnesio pabaigoje LSU vyko nacionalinė mokslinė konferencija „Sveikos gyvensenos 
teoriniai ir praktiniai klausimai universitetinėse aukštosiose mokyklose“. Konferencijoje daugiausia 
dėmesio skirta aktualiems studentų fizinio ugdymo klausimams.  

LSU merginos tapo Respublikos studentų tinklinio lygos čempionėmis. Balandžio mėnesio 
pabaigoje LSU merginų tinklinio komanda Respublikos studentų tinklinio lygos čempionato (RSTL) 
finale dėl čempionių titulo kovėsi su VDU sportininkėmis. Mūsų universiteto tinklininkės iškovojo 
aukso medalius.  

LSU sporto mokslo žurnalas tapo tarptautiniu. Gegužės mėnesį LSU žurnalas „Ugdymas. 
Kūno kultūra. Sportas“ tapo tarptautiniu ir buvo pavadintas “Education. Physical Training. Sport / 
Baltic Journal of Sport and Health Sciences”. Dar 2013 metų balandžio mėnesį Lietuvos sporto 
universiteto, Tartų universiteto (Estija), Latvijos sporto pedagogikos akademijos ir Lietuvos 
edukologijos universiteto rektoriai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą ir apjungė pastangas 
leidžiant minėtą bendrą Baltijos šalių mokslo žurnalą. 

Išrinktas naujas LSU studentų prezidentas. Gegužės 9 d. vyko LSU Studentų atstovybės 
(LSU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Konferencijos metu išrinktas naujasis Studentų 
atstovybės prezidentas Elvinas Staškus.  

LSU studentų triumfas Lietuvos universiadoje. Gegužės 9–11 d. Kaune vyko Lietuvos 
universiada. Plaukimo varžybose LSU plaukikai laimėjo dešimt asmeninių rungčių ir dvi estafetes. LSU 
komanda laimėjo I-ąją komandinę vietą. Lengvosios atletikos varžybose komandinėje įskaitoje I-oji 
vieta atiteko taip pat LSU. Dziudo varžybose komandinėje įskaitoje LSU merginos iškovojo I-ąją vietą, 
o vaikinai II-ąją. Aerobinės gimnastikos varžybose LSU komanda bendroje įskaitoje buvo pirma.  

Aleksandrui Kosauskui įteiktos LSU Garbės daktaro regalijos. Gegužės 15 d. LSU Garbės 
daktaro regalijos įteiktos vienam žymiausių šalies trenerių, LSU (tuomet – LVKKI) absolventui 
Aleksandrui Kosauskui.  

SELL studentų sporto žaidynėse LSU sportininkai iškovojo 43 medalius. Gegužės mėnesį 
Tartu mieste (Estijoje) vyko XXX SELL studentų sporto žaidynės. Jose LSU studentai iškovojo net 43 
medalius: 18 aukso, 9 sidabro ir 16 bronzos. Mūsų studentai tapo SELL žaidynių nugalėtojais! 
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LSU sportininkams – Lietuvos studentų rankinio čempionato sidabras. Gegužės 24–25 
dienomis  vyko  Lietuvos studentų rankinio čempionato finalinės rungtynės. Po dviejų metų pertraukos 
LSU vaikinų rankinio komanda tapo Lietuvos studentų rankinio vicečempionais.  

Nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuvos olimpinio sąjūdžio 90-metis“. Gegužės 27 
dieną LSU vyko nacionalinė mokslinė konferencija „Lietuvos olimpinio sąjūdžio 90-metis“, kurią 
surengė Universitetas, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos olimpinė akademija. 

Lietuvos universitetų reitinge – LSU tarp lyderių. Gegužės mėnesį savaitraštis „Veidas“ 
šešioliktąjį kartą pristatė Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų reitingą. Jame skelbiami 2013 
metų aukštųjų mokyklų pasiekimai. LSU ypatingai įvertintas už akademinio personalo kokybę – pagal 
šį kriterijų tarp visų universitetų užėmė antrąją vietą ir nusileido tik Vilniaus universitetui. 
Universitetai vertinti pagal mokslo daktarų ar pripažintų menininkų, nusipelniusių trenerių procentą 
nuo visų dėstytojų ir užsienio dėstytojų, dėsčiusių kursą, skaičių šimtui universiteto dėstytojų. 

LSU Garbės daktaru inauguruotas žymus Švedijos mokslininkas H. Westerbladas. 
Birželio pradžioje LSU Garbės daktaro regalijos įteiktos žymiam Švedijos mokslininkui, Karolinska 
universiteto (Švedija) profesoriui Hakanui Westerbladui.  

LSU futbolininkai – studentų lygos vicečempionai. Birželio pradžioje LSU komanda 
pergale baigė Lietuvos studentų futbolo lygos čempionatą ir iškovojo sidabro medalius. 

„LSU vasaros mokykloje“ rektorius dalijosi naujausiomis sporto mokslo žiniomis. Liepos 
mėnesio pradžioje startavo „LSU vasaros mokykla“. Du kartus per savaitę vykstančių paskaitų metu 
Universiteto rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas dalijosi naujausiomis sporto mokslo žiniomis 
ir įžvalgomis.  

LSU docentėms – įvertinimas kongrese Ispanijoje. Spalio pradžioje Madride (Ispanija) 
vyko „Europos Taikomosios fizinės veiklos kongresas 2014“, kuriame dalyvavo LSU Taikomosios 
biologijos ir reabilitacijos katedros dėstytojos. Mokslinis pranešimas „Children‘s with learning 
disabilities, their parents‘ and teachers‘ attitude towards behavioural and emotional problems in 
integrated physical education“ (J. Požėrienė, D. Rėklaitienė, V. Ostasevičienė, A. Gaižauskienė, 
G. Rastauskienė) pripažintas geriausiu ir apdovanotas diplomu. 

Atliktas tarptautinis institucinis LSU veiklos vert inimas. Švietimo ir mokslo ministerija 
inicijuoja aukštųjų mokyklų veiklos išorinį vertinimą. Jį organizuoja Studijų kokybės vertinimo 
centras (SKVC). Mūsų aukštosios mokyklos institucinis vertinimas vyko 2012 metais, o 2014 m. 
spalio 7–9 dienomis Universitete viešėjo tarptautiniai ekspertai ir atlikto pakartotinį vertinimą. 
Galutinės vertinimo išvados paskelbtos 2015 metų pradžioje. LSU veiklą tarptautiniai ekspertai 
įvertino puikiai ir akreditavo LSU maksimaliam 6 metų laikotarpiui. 

LSU vyko tarptautinis PAL konsorciumo susitikimas. Lapkričio mėnesį LSU vyko 
tarptautinis ES universitetų projekto „European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle 
Counselling“ konsorciumo susitikimas. Kaip šio projekto išdava buvo sukurta tarptautinė studijų 
programa „Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena“ („European Bachelor of Physical Activity and 
Lifestyle“). Į Universitetą atvyko tarptautinio projekto svečiai iš Portugalijos ir Nyderlandų. 

LSU komanda iškovojo II vietą Lietuvos studentų olimpiniame festivalyje. Lapkritį vyko 
Lietuvos studentų olimpinis festivalis. Jame LSU atstovavo 53 studentai. Jie iškovojo 8 medalius, o 
bendroje komandinėje įskaitoje užėmė II vietą. 

Sporto mokslininkai susibūrė į Lietuvos sporto mokslo ekspertų tarybą. Lapkričio 17 d. 
Kūno kultūros ir sporto departamente susirinkę didžiausių sporto ir sveikatingumo krypties Lietuvos 
universitetų vadovai ir atstovai, sutarę su Kūno kultūros ir sporto departamentu, nutarė sudaryti 
Lietuvos sporto mokslo ekspertų tarybą. Pirmininku išrinktas Lietuvos sporto universiteto rektorius, 
prof. hab. dr. Albertas Skurvydas. Tarybos tikslas ir misija – padėti departamentui įgyvendinti sporto 
strategiją ir paskatinti pažangą sporto politikoje, remiantis naujausiomis mokslo žiniomis.  

LSU – 80 metų. LSU lapkričio 21 d. šventė garbingą 80-ies metų jubiliejų. Universitete vyko 
įvairūs renginiai: profesoriaus Stanislovo Stonkaus vardo auditorijos atidarymas, mokslinė 
konferencija, skirta daktarui Antanui Jurgelioniui atminti, spaudos konferencija, aktų salėje vyko 
iškilminga šventė. Jos metu LSU bendruomenę sveikino LR Ministras Pirmininkas Algirdas 
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Butkevičius, LR Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, 
Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Edis Urbanavičius, Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai, Universitetų rektoriai, socialiniai 
partneriai.  

LSU kartu su Europos universitetais plėtos sporto mokslą. Gruodžio pradžioje Stambulo 
universitete (Turkija) vyko Universitetų sporto mokslo organizacijos (University Sport Science 
Organization) steigiamoji konferencija. Šią organizaciją įkūrė penkios Europos aukštosios mokyklos: 
Stambulo (Turkija), Vusterio (Didžioji Britanija), Leono (Ispanija), Las Palmaso (Ispanija) ir Lietuvos 
sporto universitetas.  

Prieš Rio de Žaneiro olimpines žaidynes – sporto mokslinink ų patarimai. Gruodį LSU 
surengta tradicinė mokslinė konferencija „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą 
lemiantys veiksniai“. 2014 metais LSU konferenciją organizavo kartu Lietuvos tautiniu olimpiniu 
komitetu. Konferencija – vienas pirmųjų žingsnių moksliškai pagrįsti Lietuvos sportininkų 
pasirengimą Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms. 
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1 priedas 
 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 
A. ILGALAIKIS TURTAS   17.474.022 18.156.075 
I. Nematerialusis turtas 1 27.631 36.828 
I.1 Plėtros darbai    
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos  17.937 30.821 
I.3 Kitas nematerialusis turtas  9.694 6.007 
I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai 

mokėjimai 
   

I.5 Prestižas    
II. Ilgalaikis materialusis turtas 2 17.444.390 18.117.244 
II.1 Žemė    
II.2 Pastatai  10.843.763 11.101.191 
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai    
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės  3.171.397 4.848.000 
II.5 Mašinos ir įrenginiai  909.873 967.920 
II.6 Transporto priemonės  74.546 94.535 
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės    
II.8 Baldai ir biuro įranga  395.367 482.115 
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas  550.438 533.433 
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai 

mokėjimai 
 1.499.006 90.050 

III. Ilgalaikis finansinis turtas 3 2.001 2.003 
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas    
B. BIOLOGINIS TURTAS     
C. TRUMPALAIKIS TURTAS   3.428.560 3.238.667 
I. Atsargos 4 175.133 76.227 
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos    
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 

inventorius 
 131.383 46.240 

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir 
nebaigtos vykdyti sutartys 

   

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos 
parduoti (perduoti) 

 43.750 29.987 

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis 
turtas, skirtas parduoti 

   

II. Išankstiniai apmokėjimai 5 268.477 24.647 
III. Per vienus metus gautinos sumos 6 770.633 758.465 
III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos    
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos    
III.3 Gautinos finansavimo sumos    
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, 

parduotas prekes, turtą, paslaugas 
 523.518 504.930 

III.5 Sukauptos gautinos sumos  212.494 239.027 
III.6 Kitos gautinos sumos  34.621 14.508 
IV. Trumpalaikės investicijos    
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 7 2.214.317 2.379.328 
 IŠ VISO TURTO:  20.902.582 21.394.742 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 
Pastabos 

Nr. 

Paskutinė 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 

Paskutinė praėjusio 
ataskaitinio 

laikotarpio diena 
D. FINANSAVIMO SUMOS  8 16.168.337 15.048.046 
I. Iš valstybės biudžeto  11.563.144 10.353.548 
II. Iš savivaldybės biudžeto    
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų 
 4.368.076 4.523.963 

IV. Iš kitų šaltinių  237.117 170.535 
E. ĮSIPAREIGOJIMAI   1.204.989 1.150.668 
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai  0 0 
I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai    
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai    
I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai    
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai  1.204.989 1.150.668 
II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 

ir trumpalaikiai atidėjiniai 
   

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų 
dalis 

   

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai    
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir 

finansavimo sumos 
   

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos 
biudžetą 

   

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus   11.770 
II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos    
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui   11.770 
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos    
II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų 

permokos 
   

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 9 73.504 127.525 
II.10 Su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai 
10 128 27 

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 11 828.393 842.595 
II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 12 302.964 168.751 
F. GRYNASIS TURTAS  3.529.256 5.196.028 
I. Dalininkų kapitalas 13 2.278.942 2.278.942 
II. Rezervai 14 162.032 1.758.871 
II.1 Tikrosios vertės rezervas  162.032 1.758.871 
II.2 Kiti rezervai    
III. Nuosavybės metodo įtaka    
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas  1.088.282 1.158.215 
IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas  -69.933 -2.205.233 
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  1.158.215 3.363.448 
G. MAŽUMOS DALIS     
 IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, 

ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR 
MAŽUMOS DALIES: 

 20.902.582 21.394.742 
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2 priedas 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai 
Pastabos 

Nr. 
Ataskaitinis 
laikotarpis  

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis  

A. PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS   19.121.565 17.273.096 
I. FINANSAVIMO PAJAMOS  10.660.803 9.268.091 

I.1. Iš valstybės biudžeto  9.008.736 7.806.951 
I.2. Iš savivaldybių biudžetų    
I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų 
 1.497.700 1.404.136 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių  154.367 57.004 
II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ 

PAJAMOS 
 8.460.762 8.005.005 

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS 
PAJAMOS 

   

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 15 8.460.762 8.005.005 
III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų 

pajamų suma 
   

B. PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 16 19.194.884 19.336.944 
I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO 

DRAUDIMO 
 13.435.760 13.707.598 

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  738.608 748.190 
III. KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 17 1.223.159 1.522.254 
IV. KOMANDIRUOČIŲ  283.501 294.582 
V. TRANSPORTO  45.848 55.815 
VI. KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO  8.394 23.438 
VII. PAPRASTOJO REMONTO IR 

EKSPLOATAVIMO 
 82.256 270.177 

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 18 98.425 1.042 
IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ 

SAVIKAINA 
 510.765 483.837 

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 19 1.656.406 1.537.925 
XI. NUOMOS   0 
XII. FINANSAVIMO 20 12.291 7.240 
XIII. KIT Ų PASLAUGŲ 21 892.139 519.307 
XIV. KITOS 22 207.332 165.539 
C. PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS 

AR DEFICITAS  
 -73.319 -2.063.848 

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS   3.616 -1.648 
I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS  18.526 14.243 
II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS 

VEIKLOS PAJAMOS 
   

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 23 14.910 16.112 
E. FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS 

VEIKLOS REZULTATAS  
24 -230 138 

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR 
ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų 
TAISYMO ĮTAKA  

  -139.654 

G. PELNO MOKESTIS     
H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 

PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą 
 -69.933 -2.205.012 

I.  NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA     
J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS   -69.933 -2.205.233 
I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM 

SUBJEKTUI 
 -69.933 -2.205.233 

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI    
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3 priedas 
 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais 

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Pasta-
bos 
Nr. 

Tenka kontroliuojan čiajam subjektui 

Iš viso 
Mažu-
mos 
dalis 

Dalininkų 
kapitalas 

Tikrosios 
vertės 

rezervas 

Kiti 
rezer-

vai 

Nuosavybės 
metodo 
įtaka 

Sukauptas 
perviršis ar 

deficitas 
prieš 

nuosavybės 
metodo įtaką 

1. 
Likutis 2012 m. 
gruodžio 31 d.  

2.278.942 1.758.871 
  

3.363.448 7.401.261 
 

2. 

Perimto ilgalaikio 
turto iš kito viešojo 
sektoriaus subjekto 
įtaka 

 
x 

 
x 

   
x 

3. 

Perduoto arba 
parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui 
įtaka 

 
x 

 
x 

   
x 

4. 
Kitos rezervų 
padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos  

x 
  

x 
  

x 

5. Kiti sudaryti rezervai  
 

x x 
 

x 
  

x 

6. 
Kiti panaudoti 
rezervai  

x x 
 

x 
  

x 

7. 
Dalininkų (nuosavo) 
kapitalo padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos   

x x 
    

8. 
Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas  

x x x 
    

9. 
Likutis 2013 m. 
gruodžio 31 d.  

2.278.942 1.758.871 
  

1.158.215 5.196.028 
 

10. 

Perimto ilgalaikio 
turto iš kito viešojo 
sektoriaus subjekto 
įtaka 

 
x 

 
x 

   
x 

11. 

Perduoto arba 
parduoto ilgalaikio 
turto kitam subjektui 
įtaka 

 
x 

 
x 

   
x 

12. 
Kitos rezervų 
padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos  

x -1.596.838 
 

x 
 

-
1.596.839 

x 

13. Kiti sudaryti rezervai  
 

x x 
 

x 
  

x 

14. 
Kiti panaudoti 
rezervai  

x x 
 

x 
  

x 

15. 
Dalininkų (nuosavo) 
kapitalo padidėjimo 
(sumažėjimo) sumos   

x x 
    

16. 
Ataskaitinio 
laikotarpio grynasis 
perviršis ar deficitas  

x x x 
 

-69.933 -69.933 
 

17. 
Likutis 2014 m. 
gruodžio 31 d. 25 2.278.942 162.032 

  
1.088.282 3.529.256 
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4 priedas 
 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS 
 

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais 

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Pas-
tabos 
Nr. 

Ataskaitinis laikotarpis  Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai 

Netiesioginiai 
pinigų 
srautai 

Iš viso 
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai 

Netiesioginiai 
pinigų 
srautai 

Iš viso 

A. PAGRINDINĖS 
VEIKLOS PINI-
GŲ SRAUTAI  

 1.478.918 0 1.478.918 -899.776  -899.776 

I. Įplaukos  17.662.030 2.655.771 20.317.801 15.406.721 2.217.386 17.624.107 
I.1. Finansavimo sumos 

kitoms išlaidoms ir 
atsargoms: 

 9.052.889 2.655.771 11.708.660 7.097.578 2.217.386 9.314.964 

I.1.1 Iš valstybės biudžeto  7.564.648 2.655.771 10.220.419 5.294.302 2.217.386 7.511.688 
I.1.2 Iš savivaldybės 

biudžeto 
   0   0 

I.1.3 Iš ES, užsienio vals-
tybių ir tarptautinių 
organizacijų 

 1.270.991  1.270.991 1.666.404  1.666.404 

I.1.4 Iš kitų šaltinių  217.250  217.250 136.872  136.872 
I.2. Iš mokesčių    0   0 
I.3. Iš socialinių įmokų    0   0 
I.4. Už suteiktas 

paslaugas iš pirkėjų 
 8.570.372  8.570.372 8.262.952  8.262.952 

I.5. Už suteiktas paslau-
gas iš biudžeto 

   0   0 

I.6. Gautos palūkanos    0   0 
I.7. Kitos įplaukos  38.769  38.769 46.191  46.191 
II. Pervestos lėšos  246.460  246.460 34.514  34.514 
II.1 Į valstybės biudžetą  38.191  38.191 66.044  66.044 
II.2 Į savivaldybių 

biudžetus 
 279  279 256  256 

II.3. ES, užsienio valsty-
bėms ir tarptautinėms 
organizacijoms 

 5.380  5.380 4.716  4.716 

II.4 Į kitus išteklių 
fondus 

   0   0 

II.5 Viešojo sektoriaus 
subjektams 

   0   0 

II.6 Kitiems subjektams  102.771  102.771 175.444  175.444 
III. Išmokos 26 16.036.491 2.655.771 18.692.262 16.060.037 2.217.386 18.277.423 
III.1 Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo 
 11.153.500 2.305.693 13.459.193 11.378.438 1.985.075 13.363.513 

III.2 Komunalinių 
paslaugų ir ryšių 

 884.545 339.978 1.224.523 1.216.731 223.400 1.440.131 

III.3 Komandiruočių  289.354  289.354 295.559  295.559 
III.4 Transporto  45.348  45.348 92.071  92.071 
III.5 Kvalifikacijos 

kėlimo 
 8.394  8.394 23.728  23.728 

III.6 Paprastojo remonto 
ir eksploatavimo 

 91.012  91.012 282.990  282.990 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Pas-
tabos 
Nr. 

Ataskaitinis laikotarpis  Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai 

Netiesioginiai 
pinigų 
srautai 

Iš viso 
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai 

Netiesioginiai 
pinigų 
srautai 

Iš viso 

III.7 Atsargų įsigijimo  537.794  537.794 383.541  383.541 
III.8 Socialinių išmokų  1.656.406  1.656.406 1.537.925  1.537.925 
III.9 Nuomos    0   0 
III.10 Kitų paslaugų 

įsigijimo 
 1.160.616  1.160.616 714.989  714.989 

III.11 Sumokėtos 
palūkanos 

   0   0 

III.12 Kitos išmokos  209.522 10.100 219.622 134.065 8.911 142.976 
B. INVESTICIN ĖS 

VEIKLOS PINI-
GŲ SRAUTAI  

27 1.693.207  1.693.207 868.805  868.805 

I. Ilgalaikio turto 
(išskyrus finansinį) 
ir biologinio turto 
įsigijimas 

 1.693.207  1.693.207 868.805  868.805 

II. Ilgalaikio turto 
(išskyrus finansinį) 
ir biologinio turto 
perleidimas 

   0   0 

III. Ilgalaikio finansinio 
turto įsigijimas 

   0   0 

IV. Ilgalaikio finansinio 
turto perleidimas 

   0   0 

V. Terminuotųjų in-
dėlių (padidėjimas) 
sumažėjimas 

   0   0 

VI. Kiti investicinės 
veiklos pinigų 
srautai 

   0   0 

C. FINANSINĖS 
VEIKLOS PINI-
GŲ SRAUTAI  

 49.327  49.327 4.500  4.500 

I. Įplaukos iš gautų 
paskolų 

   0   0 

II. Gautų paskolų 
grąžinimas 

   0   0 

III. Finansinės nuomos 
(lizingo) įsipareigo-
jimų apmokėjimas 

   0   0 

IV. Gautos finansavimo 
sumos ilgalaikiam ir 
biologiniam turtui 
įsigyti: 

 57.300  57.300 4.500  4.500 

IV.1 Iš valstybės biudžeto  57.300  57.300 4.500  4.500 
IV.2 Iš savivaldybės 

biudžeto 
   0   0 

IV.3 Iš ES, užsienio vals-
tybių ir tarptautinių  
organizacijų 

   0   0 

IV.4 Iš kitų šaltinių    0   0 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Eil. 
Nr. Straipsniai 

Pas-
tabos 
Nr. 

Ataskaitinis laikotarpis  Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai 

Netiesioginiai 
pinigų 
srautai 

Iš viso 
Tiesioginiai 

pinigų 
srautai 

Netiesioginiai 
pinigų 
srautai 

Iš viso 

V. Grąžintos ir perduo-
tos finansavimo su-
mos ilgalaikiam ir 
biologiniam turtui 
įsigyti 

 7.973  7.973   0 

VI. Gauti dividendai    0   0 
VII. Kiti finansinės veik-

los pinigų srautai 
   0 834  834 

D. VALIUTOS KUR-
SŲ PASIKEITI-
MO ĮTAKA PINI-
GŲ IR PINIGŲ 
EKVIVALENT Ų 
LIKU ČIUI  

 -49  -49 275  275 

 Pinigų ir pinigų 
ekvivalentų 
padidėjimas 
(sumažėjimas) 

 -165.011  -165.011 -1.763.806  -1.763.806 

 Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai atas-
kaitinio laikotarpio 
pradžioje 

 2.379.328  2.379.328 4.143.134  4.143.134 

 Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai atas-
kaitinio laikotarpio 
pabaigoje 

 2.214.317  2.214.317 2.379.328  2.379.328 
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