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Įvadas  
 

Lietuvos sporto universitetas (LSU) yra vienintelis Lietuvoje specializuotas universitetas, rengiantis 

sporto mokslo specialistus. Universitetas savo veiklą vykdo jau daugiau nei 80 metų. Per šiuos metus 

Universitetas parengė beveik 18 000 aukščiausios kvalifikacijos trenerių, reabilitacijos, fizinio ugdymo, 

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

veikėjų, olimpinių žaidynių nugalėtojų, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkų. Tarptautiniai ekspertai 

yra puikiai įvertinę sėkmingas sporto mokslo ir studijų veiklas Universitete, Universiteto gebėjimą savo 

vykdomuose procesuose taikyti Europos sporto mokslo ir studijų inovacijas. Universitetas toliau sėkmingai 

plėtoja sporto mokslo ir studijų veiklas, skatina sporto mokslo ir studijų pažangą, aktyvų dialogą su Lietuvos 

ir užsienio sporto bei studijų institucijomis, yra Lietuvos sporto ir sveikatinimo idėjų sklaidos lyderis. 

Lietuvos sporto universitetas kviečia visus, norinčius prisijungti prie Universiteto misijos įgyvendinimo, ir yra 

pasirengęs naujiems sporto mokslo ir studijų tobulinimo iššūkiams. 

 
 

Universiteto vizija, misija ir vertybės 
 
Vizija 

Tapti visų Lietuvos žmonių visaverčio laimingo gyvenimo per sportą ir fizinį aktyvumą universitetu, 

kurio kultūrinę, mokslinę ir edukacinę sporto, fizinio aktyvumo, rekreacijos bei sveikatinimo naudą ir vertę 

pajaustų kiekvienas Lietuvos žmogus ir ypač – Lietuvos sporto universiteto studentas. 

Misija 

Kūrybiškai pasitelkiant pasaulio ir vystant Lietuvos aukščiausio tarptautinio lygio sporto ir judesių, 

fizinio aktyvumo ir mitybos, rekreacijos ir reabilitacijos mokslus, studijas bei modernias technologijas, 

skatinti žmonių (nuo kūdikystės iki senatvės) fizinės, psichinės, emocinės ir socialinės gerovės darnų 

ugdymą, padėti rengti aukščiausio lygio sportininkus, olimpiečius ir parolimpiečius bei nuolat teikti 

politikams ir visoms suinteresuotoms institucijoms operatyvias rekomendacijas dėl Lietuvos socialinės ir 

ekonominės gerovės plėtros per sportą, fizinį aktyvumą, rekreaciją ir reabilitaciją. 
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Vertybės: 

• pagarba išskirtiniam pažinimui, laiduojančiam mokslo ir studijų vienovę, nuolatinės pažangos 

plėtrą; 

• visapusiškas naujų idėjų, iniciatyvų, inovacijų, profesionalumo ir lyderiavimo skatinimas; 

• akademinių paslaugų prieinamumo ir kokybiškumo laidavimas Lietuvos ir užsienio moksleiviams 

bei studentams, darbingo ir pensinio amžiaus žmonių bendruomenei, verslo, viešojo sektoriaus 

institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms; 

• aktyvaus dialogo su nacionaliniais ir užsienio partneriais (klientais) skatinimas; 

• tarpusavio pagarba, tolerancija, kompetencija ir pasitikėjimu grįstas komandinis darbas; 

• pagarbos sveikai gyvensenai ir olimpinėms idėjoms skatinimas, ugdymas ir rodymas; 

• pilietiškumo ir patriotizmo skatinimas atsiribojant nuo bet kokios politinės ideologijos. 

 

Rektorė doc. dr. Diana Rėklaitienė 



Valdymo 
tobulinimas
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Struktūra 

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

2018 metais svarbiausia Strateginės veiklos kryptimi išliko Universiteto autonomiškumo išlaikymas 

ir sėkmingas veiklos tęstinumas Lietuvoje vykstančios aukštojo mokslo pertvarkos kontekste. Nuolat 

besikeičiant LSU reorganizavimo planui, reikėjo adekvačiai ir proaktyviai veikti, kad Universiteto veikla būtų 

sėkmingai tęsiama, kad išorinės grėmės turėtų kuo mažiau neigiamų pasekmių Universiteto kaip 

autonomiškos institucijos išlikimui, LSU studijas besirenkančių studentų skaičiui, darbuotojų lojalumui, 

Universiteto plėtrai. 

Buvo vykdoma aktyvi išorinės ir vidinės komunikacijos veikla. Daug dėmesio buvo skiriama 

bendruomenės sutelkimui efektyviam darbui. Buvo kuriami, atnaujinami, stiprinami ryšiai su visų lygių 

socialiniais partneriais: Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR Seimu, LR Seimo komitetais, 

savivaldybėmis, sporto šakų federacijomis, LTOK, KKSD, su kitais Lietuvos universitetais, visa sporto 

bendruomene per sportininkus, sporto specialistus telkiančias organizacijas. LSU prisidėjo prie šaliai svarbių 

dokumentų rengimo – Kūno kultūros ir sporto įstatymo, poįstatyminių aktų, sveikatinimo gairių. 

Suaktyvinta išorinė rinkodara rodo, kad daug dėmesio skiriama savo veiklos viešinimui, savo mokslo 

rezultatų pristatymui Lietuvos visuomenei per žiniasklaidą, televiziją, radiją, straipsnius populiariojoje 

spaudoje. Savo veikla siekėme parodyti, kad Universitetas kuriamu mokslo turiniu, akademine veikla ir 

bendradarbiavimu yra vienareikšmiai reikalingas šaliai, sporto bendruomenei ir savo autonomijos būtinumą 

grindžiame būtent savo veiklos turiniu. Sėkmingai analizuojant situaciją, vykdant konstruktyvias derybas 

įvairiais lygmenimis, efektyviai komunikuojant, artimiausiam laikotarpiui buvo užtikrintas autonomiškas 

Universiteto veiklos tęstinumas. 

Kitas svarbus strateginis uždavinys buvo naujos 2018–2022 m. LSU strategijos parengimas, 

patvirtinimas ir pradėtas jos įgyvendinimas. Buvo labai svarbu parengti naują LSU strategiją, atnaujinant 

Universiteto misiją, viziją ir tolesnės plėtros siekius. Naujos strategijos parengimas buvo svarbus apibrėžiant 

ir išryškinant LSU vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų bei kitos veiklos reikšmę Lietuvos žmonėms, 

atnaujinant Universiteto planus, siekiant tapti sporto židiniu Lietuvoje, visą geriausią sporto mokslo 

potencialą konsoliduojant LSU. Naujoji strategija yra svarbi išorinei komunikacijai ir argumentuojant savo 

siekį išlikti autonomišku universitetu. Buvo pradėti rengti kiti svarbūs LSU vidaus dokumentai strategijos 

įgyvendinimui užtikrinti: mokslo, studijų plėtros strategija, žmogiškųjų išteklių valdymo strategija, atnaujinti 

atestaciniai reikalavimai dėstytojams ir mokslininkams, atnaujinama kokybės valdymo sistema.  
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Studentai 
 

2018 m. spalio 1 d. Lietuvos sporto universitete studijavo 1583 pirmosios ir antrosios studijų 

pakopos studentai, iš jų nuolatine forma – 1430, ištęstine – 153. 
 

1 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formas 2005–2018 m. 

Studijų forma 
Metai    

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nuolatinė – – – – 641 1073 1330 1595 1534 1661 1736 1626 1505 1430 

Ištęstinė – – – – 225 287 349 394 399 347 234 142 106 153 

Dieninė 1938 1800 1736 1632 1139 687 337 – – – – – – – 

Neakivaizdinė 669 714 739 785 558 370 236 111 – – – – – – 

Vakarinė 53 18 – – – – – – – – – - - - 

Iš viso 2660 2532 2475 2417 2563 2417 2252 2100 1933 2008 1970 1768 1611 1583 

 
2 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičiaus pokytis pagal studijų formas ir fakultetus 2005–2018 m. 

Studijų 
forma 

Fakultetas 
Metai 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nuolatinė 

Sporto biomedicinos – – – – 230 389 473 889 950 1105 1238 1181 1093 1062 

Sporto edukologijos – – – – 411 684 857 706 584 556 498 445 412 368 

Iš viso – – – – 641 1073 1330 1595 1534 1661 1736 1626 1505 1430 

Ištęstinė 

Sporto biomedicinos – – – – 47 64 85 143 178 157 117 83 72 113 

Sporto edukologijos – – – – 178 223 264 251 221 190 117 59 34 40 

Iš viso – – – – 225 287 349 394 399 347 234 142 106 153 

Dieninė 

Rekreacijos ir sporto 
vadybos 

– 221 237 259 – – – – – – – – – – 

Turizmo ir sporto 
vadybos 

897 – – – – – – – – – – – – – 

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

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

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

Neaki-
vaizdinė 

Rekreacijos ir sporto 
vadybos 

– 196 237 248 – – – – – – – – – – 

Turizmo ir sporto 
vadybos 

266 – – – – – – – – – – – – – 

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

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

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

 lentelės tęsinys kitame puslapyje 



Studijų kokybė ir kompetencijų plėtotė 

11 

lentelės tęsinys 

Vakarinė 

Rekreacijos ir sporto 
vadybos 

– 14 – – – – – – – – – – – – 

Turizmo ir sporto 
vadybos 

30 – – – – – – – – – – – – – 

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

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

Iš viso 53 18 – – – – – – – – – – – – 

Iš viso 2660 2532 2475 2417 2563 2417 2252 2100 1933 2008 1970 1768 1611 1583 

Palyginti su 2017 m., 2018 m. bendras studentų skaičius sumažėjo 1,7 proc. 

2018 m. Sporto edukologijos fakultete studijavo 408, Sporto biomedicinos fakultete – 1175 

studentai. 

Valstybės finansuojamose vietose mokėsi 522 studentai (33 proc.), mokamose  – 1061 (67 proc.). 

Didžiąją mokančių už studijas studentų dalį sudarė pirmosios pakopos studentai (941 asmuo). 

3 lentelė. I ir II pakopos studentų skaičius pagal studijų finansavimo būdą 2018 m. 

Studijos Bendras studentų skaičius 
Visiškai valstybės finansuojamų 

studentų skaičius 
Savo lėšomis studijuojančių 

studentų skaičius 

I pakopa 1281 340 941 

II pakopa 302 182 120 

Priėmimas 

2018 m. priimta studentų į 15 studijų programų: 5 pirmosios ir 10 antrosios studijų pakopos 

programas. Iš viso priimta 533 studentai: 447 – į nuolatines studijas, 86 – į ištęstines. 

4 lentelė. 2018 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas suvestinė pagal studijų formą 

Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 
Iš viso 

I pakopa II pakopa I pakopa II pakopa 

283 164 77 9 533 

5 lentelė. 2018 m. priėmimo į I ir II pakopos studijas suvestinė pagal studijų programas 

  Studijų programa 
Nuolatinės studijos Ištęstinės studijos 

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

Sporto 
edukologijos 
fakultetas 

Kūno kultūra – 14 14 – – – 

Kūno kultūra ir sportas 26 – 26 18 – 18 

Sporto edukologija – 19 19 – – – 

Turizmo ir sporto vadyba – 28 28 – – – 

Sporto vadyba 15 – 15 10 – 10 

Fizinis aktyvumas  
ir sveika gyvensena 

16 – 16 7 – 7 

Sportinės veiklos analizė – 7 7 – – – 

Iš viso 57 68 125 35 – 35 

Sporto 
biomedicinos 
fakultetas 

Kineziterapija 74 48 122 – 9 9 

Fizinis aktyvumas  
ir visuomenės sveikata 

– 8 8 – – – 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Treniravimo sistemos 152 13 165 42 – 42 

Sporto fiziologija ir genetika – 7 7 – – – 

Krepšinio treniravimas 
ir valdymas 

– 13 13 _ _ _ 

Taikomoji fizinė veikla – 7 7 – – – 

Iš viso 226 96 322 42 9 51 

Iš viso 283 164 447 77 9 86 

6 lentelė. Priimtųjų į I ir II pakopos studijas skaičiaus pokytis 2006–2018 m. 

Studijos 
Metai 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I pakopa 573 619 571 705 468 478 478 417 434 480 387 323 360 

II pakopa 163 154 150 154 127 102 112 146 117 110 95 137 173 

Iš viso 736 773 721 859 595 580 590 563 551 589 482 460 533 

Priėmimas į pirmosios pakopos studijas 

2018 m. į pirmosios pakopos studijas buvo priimta 360 studentų, t. y. 11,46 proc. daugiau nei 

2017 m. (2017 m. buvo priimta 323 studentai).  

Nepaisant to, kad priėmimas į pirmosios pakopos studijų programą Kūno kultūra ir sportas buvo 

vykdytas tik į valstybės nefinansuojamas vietas, 2018 m. į šią studijų programą buvo priimta dviem 

studentais daugiau nei praėjusiais metais. Taip pat padidėjo priimtų studentų skaičius į Treniravimo sistemų 

ir Kineziterapijos studijų programas. Surinkta studentų grupė į Sporto vadybos studijas. Visgi sumažėjo 

priėmimas į Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos studijų programą, o į Fizinio aktyvumo ir visuomenės 

sveikatos, Sportinės rekreacijos ir turizmo bei Taikomosios fizinės veiklos studijų programas studentų 

nebuvo priimta visai.  

7 lentelė. Priimtųjų į I pakopos studijas skaičiaus pokytis 2017–2018 m. 

Studijų programa 
Studentų skaičius 

2017 m. 2018 m. 

Sporto edukologijos 
fakultetas 

Kūno kultūra ir sportas 42 44 

Sporto vadyba – 25 

Sportinė rekreacija ir turizmas – – 

Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena 38 23 

Iš viso 80 92 

Sporto biomedicinos 
fakultetas 

Kineziterapija 55 74 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 16 – 

Taikomoji fizinė veikla – – 

Treniravimo sistemos 172 194 

Iš viso 243 268 

Iš viso 323 360 

2018 m. bendrojo priėmimo konkurse, kurį vykdė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam 

priėmimui organizuoti (LAMA BPO), priėmė 32 499 prašymus. Tai šiek tiek daugiau nei 2017 m. (2017 m. – 

29 538, 2016 m. užregistruota 30 931). Šiek tiek sumažėjo bendras stojančiųjų į Lietuvos sporto universitetą 

skaičius: 2018 m. buvo pateikta 2 751 pageidavimas (2017 m. – 2 944), kuriuose nurodyta LSU studijų 

programa. Padidėjo asmenų, pasirinkusių LSU studijų programas 1–2 pageidavimu, skaičius. Pagrindinio 

priėmimo pirmojo etapo metu pateikta 954 pageidavimai, antrojo etapo metu – 163. 
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8 lentelė. Pageidavimų skirstinys 2007–2018 m. (per visus priėmimo etapus) 

Metai 1–12 pageidavimai 1–2 pageidavimai 3–6 pageidavimai 

2007 5403 1882 1892 

2008 5271 1503 1827 

2009 7494 2203 2865 

2010 8876 2843 3636 

2011 5483 1772 2198 

2012 5265 1731 2211 

2013 6042 2013 2489 

2014 5528 1786 2350 

2015 3434 1277 1634 

2016 2357* 892 1108 

2017 2944 1231 1353 

2018 2751 1247 1193 

* Į prašymą buvo galima įtraukti iki 9 pageidavimų.

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

2017 m., daugiausia priimtųjų – iš Kauno apskrities. Tai bendra tendencija Lietuvoje, kad didmiesčiuose ar 

jų apskrityse vidurines mokyklas ar gimnazijas baigę moksleiviai yra linkę studijuoti savo apskričių 

universitetuose.  

9 lentelė. Informacija apie priėmimą į Universitetą 2018 m. bendrojo priėmimo metu 

Studijų programa, 
nuolatinė forma 

Priimta 
iš viso 

Priimta Kviečiamųjų konkursiniai balai 

vf m 
Pirmojo Paskutiniojo Pirmojo Paskutiniojo 

vf vf m m 

Kūno kultūra ir sportas 44 – 44 – – 7,42 3,6 

Treniravimo sistemos 194 60 134 8,22 5 7,36 3,62 

Sporto vadyba 25 1 24 7,28 7,28 7,98 3,6 

Sportinė rekreacija ir turizmas – – – – – – – 

Kineziterapija 74 - 74 – – 8,26 3,68 

Fizinis aktyvumas  
ir visuomenės sveikata 

– – – – – – – 

Fizinis aktyvumas  
ir sveika gyvensena 

23 8 15 7,4 5,96 6,32 3,7 

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

vf – valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta. 

10 lentelė. Studentų priėmimo į I pakopos studijas skaičiaus pokytis pagal finansavimą 2006–2018 m. 

Studijų forma 
Metai 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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 – – – – – – – – – – 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Nuolatinė 
vf – – – – 122 59 64 51 94 89 102 88 62 49 

m – – – – 405 330 328 346 285 345 378 299 216 234 

Iš viso – – – – 527 389 392 397 379 434 – 387 278 283 

Ištęstinė 
vf – – – – 19 5 8 6 3 – – – 8 20 

m – – – – 159 74 78 75 35 – – – 37 57 

Iš viso – – – – 178 79 86 81 38 434 480 – 45 77 

Iš viso 599 573 616 570 705 468 478 478 417 434 480 – 323 360 

vf – valstybės finansuojama vieta, dvf – iš dalies valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta. 

Priėmimas į LSU pirmosios pakopos studijų programų pirmąjį kursą buvo vykdomas vadovaujantis 

LR Mokslo ir studijų įstatymo 77–80 straipsnių nuostatomis. Valstybės finansuojamos studijų vietos teko 

šalies mastu geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiems abiturientams. 2018 m. LSU į valstybės 

finansuojamas vietas buvo priimta 69 studentai, į mokamas – 291. 

Priėmimas į antrosios pakopos studijas 

2018 m. valstybės finansuojamų antrosios pakopos vietų skaičių pagal mokslo ir (arba) studijų 

kryptis įsakymu patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Lietuvos sporto universitetui 

buvo skirta 101 valstybės finansuojama vieta. 

Į LSU antrosios pakopos studijas 2018 m. priimta 173 studentai, iš jų 164 – į nuolatines, 9 – į 

ištęstines studijas. Į nuolatinės formos studijų programas buvo priimta 101 valstybės finansuojamas 

studentas ir 44 studentai, studijuojantys savo lėšomis. Į ištęstinės formos studijas priimti 9 studentai, 

studijuojantys savo lėšomis. Taip pat priimta 19 užsienio studentų. 

11 lentelė. 2018 m. priėmimo į II pakopos studijas rezultatai 

  Studijų programa Priimta studentų (vf, m) 

Nuolatinės studijos 

Sporto edukologija 19 

Sportinės veiklos analizė 7 

Kūno kultūra 14 

Treniravimo sistemos 13 

Turizmo ir sporto vadyba 28 

Sporto fiziologija ir genetika 7 

Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 8 

Taikomoji fizinė veikla 7 

Kineziterapija 48 

Krepšinio treniravimas ir valdymas 13 

Iš viso 164 

Ištęstinės studijos Kineziterapija 9 

Iš viso 173 

2018 m. didžiausias konkursas buvo į šias antrosios pakopos studijų programas: Fizinis aktyvumas ir 

visuomenės sveikata (7,3 pageidavimo į vieną vietą) ir Sporto fiziologija ir genetika (6,2 pageidavimo į vieną 

vietą). Šiek tiek mažesnis konkursas buvo į studijų programas Kineziterapija (5,7 pageidavimo į vieną vietą) 

bei Turizmo ir sporto vadyba (4,7 pageidavimo į vieną vietą). 
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12 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos nuolatines studijas 2018 m. 

Studijų programa Forma 
Priimta 

studentų 
(vf, m) 

Pageidavimų 
skaičius 
(vf, m) 

Konkursas 

Kviečiamųjų konkursiniai balai 

I etapo II etapo 

Pirmojo Paskutiniojo Pirmojo Paskutiniojo 

Sporto edukologijos fakultetas 

Sporto edukologija 
NL vf 14 46 3,3 9,5 8,29 8 7,97 

NL m 5 7 1,4 8,13 6,53 7,5 7 

Sportinės veiklos 
analizė 

NL vf 6 21 3,5 11,31 9,75 9,22 9,22 

NL m 1 3 3 7,64 7,64 – – 

Kūno kultūra 
NL vf 14 29 2,1 8,92 7,13 8,46 7,33 

NL m – – – – – – – 

Turizmo ir sporto 
vadyba 

NL vf 20 94 4,7 10,35 8,75 9,77 8,98 

NL m 8 10 1,25 8,47 6,75 9,71 9,71 

Sporto biomedicinos fakultetas 

Treniravimo 
sistemos 

NL vf 11 48 3,4 10,63 8,68 8,58 8,58 

NL m 2 10 5 8,56 6,91 8,28 8,28 

Kineziterapija 
NL vf 14 80 5,7 10,69 9,4 9,81 9,81 

NL m 34 50 1,5 9,38 7,46 8,5 6,33 

Fizinis aktyvumas 
ir visuomenės 
sveikata 

NL vf 6 44 7,3 9,58 9,19 9,73 8,94 

NL m 2 2 1 8,12 8,12 – – 

Taikomoji fizinė 
veikla 

NL vf 6 15 2,5 9,05 7,94 7,9 7,9 

NL m 1 4 4 7,86 7,86 – – 

Sporto fiziologija 
ir genetika 

NL vf 6 37 6,2 11,21 9,52 – – 

NL m 1 3 0,3 7,2 7,2 – – 

Krepšinio 
treniravimas ir 
valdymas 

NL vf 4 12 3 14,42 8,73 – – 

NL m 9 14 1,6 8,7 7,64 – – 

13 lentelė. Informacija apie priėmimą į II pakopos ištęstines studijas 2018 m. 

Studijų programa 
Priimta 

studentų 
(m) 

Pageidavimų 
skaičius (m) 

Konkursas 
Kviečiamųjų konkursiniai balai 

Pirmojo Paskutiniojo 

Sporto biomedicinos 
fakultetas 

Kineziterapija (m) 9 11 1,2 10,13 7,06 

2018 m. buvo surengtas papildomas priėmimas į visas antrosios pakopos studijų programas. 

2018 m. vykdytas priėmimas į antrosios pakopos Kineziterapijos bei Taikomosios fizinės veiklos 

studijų programose numatytas papildomas išlyginamąsias studijas. Į šias studijas priimta 28 asmenys, baigę 

neuniversitetinę studijų programą.  

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

2018 m. Valstybinis studijų fondas LSU studentams paskolas skyrė du kartus – pavasarį ir rudenį. 

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

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

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

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

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

Fakultetas Pakopa 
Metai 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sporto edukologijos 
I 23 14 11 9 7 5 13 7 

II 1 4 2 11 – – 1 1 

Sporto biomedicinos 
I 9 19 21 18 19 18 26 21 

II 1 1 2 – – 1 1 – 

Iš viso 34 38 36 38 26 24 41 29 

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

Fakultetas Pakopa 
Metai 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sporto edukologijos 
I 2 1 – – – – – – 

II – – – – – – – – 

Sporto biomedicinos 
I 1 – – – – – – – 

II – – – – – – – – 

Iš viso 3 1 – – – – – – 

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

Fakultetas Pakopa 
Metai 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sporto edukologijos 
I 49 40 46 40 42 45 36 

II – 1 12 1 1 1 – 

Sporto biomedicinos 
I 72 80 119 133 139 158 153 

II – 3 4 6 3 4 5 

Iš viso 121 124 181 180 185 208 194 

2018 metais Valstybinis studijų fondas vienam I pakopos studijų studentui suteikė paskolą 

studijoms užsienyje apmokėti. 

Iš viso paskolų buvo skirta 224 studentams: 29 – gyvenimo išlaidoms, 194 – studijų kainai sumokėti, 

1 – studijoms užsienyje. 
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Studijų baigimas 

2017–2018 mokslo metais sėkmingai apgynė baigiamuosius darbus ar išlaikė baigiamuosius 

egzaminus 344 pirmosios pakopos bei 90 antrosios pakopos studentų. Jiems buvo išduoti Lietuvos sporto 

universiteto diplomai. Tačiau pasitaikė ir tokių atvejų, kai studentams nepavyko sėkmingai baigti studijų. 

Dažniausia išbraukimo iš studentų sąrašų priežastis – finansinių įsipareigojimų nevykdymas ir 

nepažangumas. 

17 lentelė. Absolventų skaičiaus kaita 2010–2018 m. 

Studijos 
Metai 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I pakopa 425 440 398 493 306 367 307 345 344 

II pakopa 99 99 125 77 84 120 104 89 90 

Iš viso 524 539 523 570 390 487 411 434 434 

Diplomai su pagyrimu 2018 m. buvo išduoti 4 antrosios pakopos studijų programos studentams ir 

12 pirmosios pakopos studijų programų studentų. 

18 lentelė. 2012–2018 m. išduotų diplomų skaičius pagal fakultetus 

Fakultetas 
Išduota 
diplomų 

I pakopos 
studijų 

Iš jų: 
I pakopos 

studijų 
su pagyrimu 

II pakopos 
studijų 

Iš jų: 
II pakopos 

studijų 
su pagyrimu 

2018 m. 

Sporto biomedicinos 294 241 8 53 3 

Sporto edukologijos 140 103 4 37 1 

Iš viso 434 344 12 90 4 

2017 m. 

Sporto biomedicinos 302 252 10 50 1 

Sporto edukologijos 132 93 3 39 3 

Iš viso 434 345 13 89 4 

2016 m. 

Sporto biomedicinos 239 186 4 53 2 

Sporto edukologijos 172 121 1 51 3 

Iš viso 411 317 5 104 5 

2015 m. 

Sporto biomedicinos 250 180 3 70 4 

Sporto edukologijos 237 187 5 50 6 

Iš viso 487 367 8 120 10 

2014 m. 

Sporto biomedicinos 198 150 3 48 6 

Sporto edukologijos 192 156 1 36 8 

Iš viso 390 306 4 84 14 

2013 m. 

Sporto biomedicinos 302 259 6 43 4 

Sporto edukologijos 268 235 3 33 5 

Iš viso 570 494 9 76 9 

2012 m. 

Sporto biomedicinos 285 206 4 79 9 

Sporto edukologijos 238 192 6 46 1 

Iš viso 523 398 10 125 10 
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Studijų kokybės užtikrinimas 

2018 m. Universitete buvo plėtojami šie vidinę studijų kokybę užtikrinantys procesai ir priemonės: 

peržiūrimos, atnaujinamos, tvirtinamos ir vertinamos studijų programos bei suteikiamos kvalifikacijos, 

studijų vertinimo ir įskaitymo, studijų išteklių bei paramos studentams užtikrinimo, mokymosi visą 

gyvenimą, kompetencijų pripažinimo, karjeros stebėsenos, studentų konsultavimo sistemos ir kt. 

2018 m. parengtos, patvirtintos ir akredituotos dvi naujos studijų programos: jungtinė antrosios 

pakopos studijų programa Sportinės veiklos analizė, kurios turinys parengtas bendradarbiaujant su Oto fon 

Gerikės universitetu (Vokietija) ir De Tras-os-Montes e Alto Douro universitetu (Portugalija). Antroji naujai 

parengta ir patvirtinta pirmosios pakopos laisvalaikio sporto krypties programa – Pratimai, mityba ir streso 

valdymas.  

2018 m. vykdytas priėmimas į dvi jungtines antrosios pakopos studijų programas: Krepšinio 

treniravimas ir valdymas bei Sportinės veiklos analizė. Kartu su lietuviais į šias studijų programas buvo 

priimti ir 6 užsienio studentai. 

2018 m. buvo plėtojamos studijų organizavimo ir kokybės užtikrinimo sistemos, parengta norminių 

dokumentų, susijusių su studijomis. Įgyvendinami Lietuvos sporto universiteto grupės tutoriaus veiklos 

nuostatai, kuriais siekiama paremti studentų ir klausytojų akademinį bei asmeninį tobulėjimą ir gerovę. 

Universitete kiekvienai I pakopos pirmo kurso studentų grupei skirtas tutorius, į kurį studentas gali kreiptis 

ir gauti paramą, patarimų akademiniais klausimais. Planuojama grupės tutorius paskirti ir aukštesnių kursų 

studentams. 

Senato studijų komisija 

2018 m. bent kartą per mėnesį buvo rengti Senato mokslo ir studijų komisijos posėdžiai, kurių metu 

buvo svarstomi studentų rotacijos, akademinių skolų klausimai, apsvarstyti Kineziterapijos, Sporto vadybos, 

Sportinės rekreacijos ir turizmo, Taikomosios fizinės veiklos, Treniravimo sistemų, Fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos, Pratimų, mitybos ir streso valdymo, Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos studijų programų 

planai. Peržiūrėtas naujas modulis Įvadas į sporto mokslą. Atnaujintos studentų priėmimo taisyklės. 

Svarstyti Universiteto padalinių, rektoriaus įsakymu ar potvarkiais sudarytų darbo grupių parengtų 

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

klausimai.  

2018 m. parengti ir patvirtinti šie su studijomis susiję dokumentai: 

• Lietuvos sporto universiteto studentų studijų pasiekimų nustatymo, palyginimo ir studentų

rotacijos tvarka (patvirtinta 2018 m. gegužės 10 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 12); 

• Lietuvos sporto universiteto dėstytojų darbo krūvio normos (patvirtinta 2018 m. birželio 28 d.

Senato posėdyje, protokolo Nr. 14); 

• Lietuvos sporto universiteto grupės tutoriaus veiklos nuostatai (patvirtinta 2018 m. birželio 28 d.

Senato posėdyje, protokolo Nr. 14); 

• Lietuvos sporto universiteto studijavimo pasiekimų vertinimo tvarka (patvirtinta 2018 m.

rugpjūčio 30 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 15); 

• Lietuvos sporto universiteto individualių studijų planų sudarymo nuostatai (patvirtinta 2018 m.

spalio 18 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 3); 

• Lietuvos sporto universiteto antrosios pakopos studijų baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo

reglamentas (patvirtinta 2018 m. lapkričio 29 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 4). 

• Lietuvos sporto universiteto stipendijų skyrimo nuostatai (patvirtinta 2018 m. lapkričio 29 d.

Senato posėdyje, protokolo Nr. 4); 
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• Studentų priėmimo į antrosios pakopos studijas taisyklės (patvirtinta 2018 m. lapkričio 29 d.

Senato posėdyje, protokolo Nr. 4); 

• Lietuvos sporto universiteto laikinasis gretutinių studijų baigiamojo projekto rengimo reglamentas

(patvirtinta 2018 m. gruodžio 13 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 5); 

• Studentų priėmimo į pirmosios pakopos studijas 2019 m. taisyklės (patvirtinta 2018 m. gruodžio

13 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 5); 

• Pirmosios pakopos gretutinių studijų baigiamojo projekto rengimo bei gynimo reglamentas

(patvirtinta 2018 m. gruodžio 13 d. Senato posėdyje, protokolo Nr. 5). 

Studijų proceso administravimas 

2018 m. buvo toliau plėtojami studijų proceso administravimo darbai. Duomenų bazė ir akademinė 

informacinė sistema papildytos naujomis funkcijomis. Sukurti nauji ar atnaujinti seni studentų prašymų 

šablonai. Studentai informacinėje sistemoje turi galimybę ne tik matyti dėstytojų kontaktus, pasitikrinti 

tvarkaraštį, matyti patvirtintus aktualius dokumentus, bet ir pagrindiniame puslapyje matyti informaciją 

apie nesumokėtus mokesčius ar priminimą pasirinkti baigiamojo darbo temą. 

2018 m. I pakopos stojančiųjų studijų sutarčių pasirašymo internetu funkcija buvo tiesiogiai susieta 

su LAMA BPO sistema, todėl pasirašiusieji studijų sutartį internetu automatiškai buvo patvirtinami ir LAMA 

BPO sistemoje.  

2018 m. įgyvendinant projektą ir toliau buvo taikoma priemonė gerinti studentų specialybės kalbos 

kokybę, dėstomas privalomas modulis „Kalbos kultūra ir oratorystė“. 

Studentams (didelio meistriškumo sportininkams ir kt.) yra sudaryta galimybė studijuoti pagal 

individualų studijų planą, pasirenkant vieną iš trijų tipų. Kiekvienas tipas studentui parenkamas 

individualiai, priklausomai nuo esamos situacijos. Tai palengvina studijų procesą studentams, kurie turi 

ribotą galimybę dalyvauti užsiėmimuose dėl sportinės veiklos. 

2018 m. didėjo tarptautiškumo plėtra, viešinant Universiteto informaciją užsienio portaluose, todėl 

2018–2019 m. m. priimta daug daugiau studentų iš užsienio šalių. 

Nuo šių mokslo metų įtvirtinta grupės tutorystė. Grupės tutorius yra pirmas žmogus, į kurį 

studentas (pirmo kurso) kreipiasi ir gauna paramą ar patarimą dėl akademinės, asmeninės gerovės. 

Taip pat nuolat stiprinami akademinio personalo gebėjimai: rengiami įvairūs kursai, seminarai, 

didinamas išvykstančių pagal Erazmus programą darbuotojų skaičius.  
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Kompetencijų plėtotė  
 

Kursų, mokymų ir seminarų organizavimas yra viena iš Karjeros ir kompetencijų plėtotės centro 

(toliau – KKPC) veiklų. KKPC organizuoja seminarus kūno kultūros mokytojams, treneriams, 

kineziterapeutams ir kitiems sveikatos bei sporto srities specialistams. 2018 m. KKPC surengė ar padėjo 

surengti 68 renginius, kuriuose dalyvavo 2413 klausytojų (dalyvių). Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 

organizuojami įvairioms tikslinėms grupėms: treneriams (13), pedagogams (10), kineziterapeutams (20), 

pareigūnams (1), LSU darbuotojams (4), studentams (15). 

2018 m. vasario mėn. organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursai anglų kalba Izraelio Vingeito 

akademinio koledžo krepšinio treneriams (25 asm.). Pasak Vingeito akademinio koledžo krepšinio trenerių 

programos vadovo Zvika Sherf, LSU vykdyti kursai ne tik pateisino, bet ir viršijo į juos atvykusių trenerių 

lūkesčius. 

2018 metais už seminarų ir kursų organizavimą surinkta 25 723 Eur. 

 

 

2 pav. 2014–2018 m. KKPC surengtų kursų, seminarų dalyvių skaičius 

 

 
3 pav. 2014–2018 m. už kursus, seminarus gautos lėšos 
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2018 m. KKPC surengė 15 seminarų studentams. Seminarai buvo įvairūs: nuo specialybės, 

padedančių gilintis į studijuojamus dalykus, iki bendrų apie savivertės didinimą ir egzaminų baimės 

įveikimą. Taip pat Centras suteikia galimybę studentams neformaliuoju būdu kelti savo kvalifikaciją 

savanoriaujant įvairiuose LSU ir kitų organizacijų renginiuose (EUROFIT 2018, Kauno rajono TAU Sporto 

fiesta, Sveikas atletas, Karjeros diena).  

2018 m. vasario 7 d. organizuota Karjeros diena, kurioje dalyvavo 14 svečių, bendravusių su visų 

studijų programų studentais karjeros galimybių klausimais. 

LSU internetiniame tinklalapyje studentai turi galimybę matyti darbo ir praktikos pasiūlymų, kurie 

yra aktualūs jų pasirinktai specialybei. LSU internetiniame tinklalapyje nuolat viešinama informacija apie 

naujus darbo pasiūlymus studentams, kurie yra gaunami tiesiogiai iš galimų darbdavių, taip pat šią 

informaciją galima matyti LSU ekranuose. Jau ketvirti metai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir 

LSU Sporto ir laisvalaikio centru organizuojamas orientacinis bėgimas „Bėk į karjerą!” (dalyvavo 9 įstaigos ir 

per 50 moksleivių bei studentų). Po bėgimo organizuotas seminaras-diskusija, skirtas aptarti plaukimo 

sporto šakos specialistų poreikį ir karjeros perspektyvas. 

2018 m. buvo organizuojami kursai LSU dėstytojams ir administracijos darbuotojams, norintiems 

patobulinti savo anglų kalbos žinias (38 asmenys, kursams skirta lėšų iš Erasmus + programos mobilumo 

organizavimui – 6000 EUR).  

Vykdyta optimizuota kursų Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimui įgyti programa. Klausytojams 

suteikta galimybė studijuoti ir atsiskaityti nuotoliniu būdu (11 asmenų).  

 

Kita KKPC veikla 

Socialiniai partneriai. 2018 m. pasirašytos 38 bendradarbiavimo sutartys su naujais Universiteto 

partneriais ir atnaujintos su senaisiais. Socialiniai partneriai nuolat kviečiami dalyvauti Universiteto 

organizuojamuose renginiuose, prisidėti prie studijų programų tobulinimo, praktikos vykdymo 

optimizavimo.  

Trečiojo amžiaus universitetas (TAU). Prašymus studijuoti TAU 2018–2019 m. pateikė 95 senjorai 

(nario mokesčio surinkta 1 425 Eur). Paskaitas senjorams savanoriškai skaitė LSU dėstytojai ir studentai. 

TAU studentai atstovavo LSU festivalyje Sportas visiems 2018 ir Kauno r. TAU Sporto fiestoje.  
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Neformaliuoju būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas. 2018 m. buvo konsultuoti 5 asmenys, 
iš jų 3 LSU studentai pateikė dokumentus komisijai. Kandidatų prašymai buvo priimti, jų neformaliuoju 
būdu įgyti mokymosi pasiekimai buvo įvertinti pagal galiojančias tvarkas.  

Projektai. 2018 m. bendradarbiaujant su Sporto ir laisvalaikio centru bei Projektų vadybos skyriumi 
parengtas ir pateiktas siūlymas projektui „Patriotiškumo skatinimas ir jaunimo žalingų įpročių prevencija, 
vykdant sporto ir sveikatingumo renginius“ (gautas finansavimas). 

2018 m. spalio mėn. KKPC pradėjo dirbti psichologė, kurios tikslas – rūpintis Universiteto 
bendruomenės narių psichoemocine sveikata bei tinkamų studijavimo ir darbo sąlygų sudarymu. Spalio–
gruodžio mėn. vyko 24 asmeninės konsultacijos – tai rodo psichologo paslaugų poreikį. 

Absolventų karjeros stebėsena KKPC vykdoma kasmet. 2018 m. pavasarį buvo vykdyta 2017 metais 
LSU baigusiųjų apklausa. 2017 m. bakalauro ir magistrantūros studijas baigė 378 absolventai. Absolventų 
stebėsenoje dalyvavo 348 (92,06 proc.). Bakalauro studijas baigė 317 absolventų. Absolventų stebėsenoje 
dalyvavo 275 absolventai (86,75 proc.) Magistrantūros studijas baigė 61 absolventas. Absolventų 
stebėsenoje dalyvavo 59 absolventai (96,72 proc.) Absolventų stebėsenos duomenys atskleidė, kad daugiau 
nei keturi penktadaliai (85 proc.) I pakopos absolventų, dalyvavusių apklausoje, per 6–8 mėn. įsidarbina. Iš 
visų dirbančiųjų du trečdaliai (66 proc.) absolventų randa darbą pagal specialybę. Net 88 proc. II pakopos 
absolventų per 6–8 mėn. įsidarbina, o didžioji dauguma randa darbą pagal specialybę. 

2018 m. lapkričio–gruodžio mėn. KKPC prisidėjo prie rekomendacijų, skirtų Lietuvos Respublikos 
Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo (2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1540) 
poįstatyminių aktų parengimui. 
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Strateginės mokslinių tyrimų kryptys ir mokslininkų grupės 
 

2018 m. kovo 8 d. Universiteto Senato posėdyje (protokolo Nr. 9) buvo patvirtintos penkios LSU 

strateginės mokslinių tyrimų kryptys 2018–2022 m., jų programos ir vadovai, kurie suformavo mokslininkų 

grupes.  

 

Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas (vadovas prof. habil. dr. Albertas Skurvydas). 

1. Fiziniai pratimai – geriausi „vaistai“ (vadovas prof. habil. dr. Albertas Skurvydas). 

2. Judesių valdymas, mokymas ir neuroreabilitacija (vadovė doc. dr. Dalia Mickevičienė). 

3. Temperatūra (vadovas prof. dr. Marius Brazaitis). 

4. Raumenų ir sausgyslių pažeida (vadovas prof. dr. Sigitas Kamandulis). 

5. Chaoso dinamikos metodologija (vadovas prof. dr. Kazimieras Pukėnas). 

6. Specialių poreikių asmenų įgalinimas (vadovė e. doc. p. dr. Vida Ostasevičienė). 

7. Neuro-santykiai (vadovė prof. dr. Jolita Vveinhardt). 

8. Neuro-raumenų reabilitacija (vadovė doc. dr. Jūratė Požėrienė). 

9. Molekulinė sporto fiziologija ir genetika (vadovas prof. dr. Aivaras Ratkevičius). 

 

Sporto ir laisvalaikio vadyba bei ekonomika (vadovė prof. dr. Biruta Švagždienė). 

1. Sporto ir laisvalaikio ekonomika (vadovas prof. dr. Edmundas Jasinskas). 

2. Sporto ir laisvalaikio vadyba (vadovė prof. dr. Irena Valantinė). 

3. Vadybiniai smurto sporte sprendimai (vadovė prof. dr. Jolita Vveinhardt). 

 

Fizinis ugdymas ir gerovė (vadovas prof. dr. Saulius Šukys). 

1. Ugdymas per sportą (vadovas prof. dr. Romualdas Malinauskas). 

2. Sporto etika (vadovas prof. dr. Saulius Šukys).  

3. Fizinis ugdymas (vadovas prof. dr. Arūnas Emeljanovas). 

4. Motyvacija fiziniam aktyvumui (vadovė prof. dr. Rasa Jankauskienė). 

 

Krepšininkų rengimo modernios technologijos (vadovas dr. Daniele Conte). 

 

Sportininkų rengimo technologijos (vadovė doc. dr. Diana Rėklaitienė). 

1. Sportuojančiųjų parengtumas ir funkcinė būklė (vadovas prof. habil. dr. Jonas Poderys). 

2. Sportininkų treniravimo valdymas (vadovas prof. habil. dr. Antanas Skarbalius). 

http://www.lsu.lt/node/1804
http://www.lsu.lt/n-baranauskiene
http://www.lsu.lt/node/2160
http://www.lsu.lt/node/1811
http://www.lsu.lt/vida-ostaseviciene
http://www.lsu.lt/kristina-bradauskiene
http://www.lsu.lt/mokslas/mokslinio-tiriamojo-darbo-kryptys/sportininku-rengimo-technologijos
http://www.lsu.lt/node/1809
http://www.lsu.lt/node/1817
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3. Aerobinio pajėgumo adaptacija (vadovas prof. dr. Arvydas Stasiulis). 

4. Sportininkų atletinis rengimas (vadovė doc. dr. Jūratė Stanislovaitienė). 

5. Sportininkų fizinių krūvių rizikos ankstyvoji diagnostika (vadovas prof. dr. Vytautas Streckis). 

 

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas 

 

2018 m. Universiteto dėstytojai tyrimams atlikti gavo 225 219,28 eurų finansavimą iš įvairių 

institucijų (19 lentelė). 

 

19 lentelė. 2018 m. Universiteto mokslininkų gautas finansavimas mokslo, mokslo ir studijų projektams bei MTEP 

Lėšas skyrusi institucija Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Eur 

Lietuvos mokslo taryba 

Išmanieji ortopediniai įtvarai senyvo amžiaus žmonių aktyvumui 
skatinti 

20 175 

Rianodino receptorių kaitos poveikis jaunų ir pagyvenusių vyrų 
griaučių raumenų funkcijai ir sveikatos biologiniams rodikliams 

53 193,57 

Šaukiamųjų į privalomąją karo tarnybą jaunuolių ir karių sveikatą 
sąlygojančių veiksnių analizė ir rekomendacijos sveikatai gerinti 

33 473 

Lietuvos mokslo taryba 
(Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšos) 

Patyčios ir priekabės sporte: fenomeno analizė 57 025,02 

Europos komisija 

AtLETyC – Athletes Learning Entrepreneurship – a new Type of 
Dual Career 

6 135 

Sport Against Violence and Exclusion (SAVE) 0** 

A serious Game Approach in Mitigating Performance Enhancement 
Culture in Youth (GAME) 

7 673 

Innovative Rehabilitation Education – Introduction of New Master 
Degree Programs in Ukraine 

0* 

MITA Non-intrusive Human Fatigue Assessment (Fatigue) 15 862,50 

Lietuvos verslo paramos 
agentūra 

Mobilių sveikatos technologinių sistemų, skirtų asmeniui valdyti 
aerobinės ištvermės krūvį ir gauti e. konsultacijas, sukūrimas 
(HRVworkout) 

5 748,69 

Nordplus 
Nordic-Baltic Sustainable Approach Coaching Youth for Elite 0* 

Nordic-Baltic Learning Environments for Movement Affordances 0* 

Švietimo ir mokslo 
ministerija (dabar Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija) 

Studijas baigiančių studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas 3 000 

Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir 
sprendimo galimybės: Lietuvos ir užsienio universitetų patirtis 

4 000 

LTOK Lėšos olimpiečių testavimams 10 000 

Kauno plaukimo mokykla 
Plaukikų treniruotės proceso valdymas ir trenerių kompetencijų 
plėtotė taikant šiuolaikinius treniruotės valdymo metodus 
sportininkų treniravimo modelių veiksmingumui 

600 

UAB „Sveikos gyvensenos 
institutas“ (Inočekiai) 

Organinių nitratų turinčio papildo, skirto sportui ir sveikatos 
stiprinimui, prototipo sukūrimas 

4 696 

Kauno rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras 

Pradinių klasių mokinių su sveikata susijusių fizinio pajėgumo, 
vaiko individualaus, su jo šeima ir mokykla susijusius bei socialinės 
paramos veiksnius matuojančios metodikos parengimas, tyrimo 
atlikimas ir surinktų duomenų analizė 

9 500 

Iš viso 225 219,28 

Pastaba: * – lėšos bus pervestos 2019 m.; ** – finansavimas gautas 2017 m. 
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2018 m. iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Universitetas gavo finansavimą rengti mokslinę 

konferenciją bei mokslo renginį „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys 

veiksniai“, o Baltijos ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuras skyrė finansavimą simpoziumui „Fighting muscle 

weakness when we get old“ (20 lentelė). 

 

20 lentelė. 2018 m. gautas finansavimas mokslo renginiams 

Lėšas skyrusi institucija  Projekto pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Eur 

LTOK 
Parama mokslinei konferencijai „Sportininkų rengimo valdymas 
ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai“ 

3 000 

Baltijos ir Vokietijos aukštųjų 
mokyklų biuras 

Simpoziumas „Fighting muscle weakness; Regulation of muscle 
mass by mechanical overload and caloric restriction“ 

1 686 

Iš viso 4 686 

 

  

4 pav. Akimirkos iš mokslinės konferencijos „Sportininkų rengimo valdymas  
ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai“ 

 

Taip pat 2018 m. Lietuvos mokslo taryba skyrė 13 537,95 eurų paramą Universiteto darbuotojų 

kompetencijai didinti mokslo renginiuose užsienyje (21 lentelė). 

 

21 lentelė. 2018 m. gautas finansavimas kompetencijai didinti mokslo renginiuose užsienyje 

Lėšas skyrusi institucija  Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Eur 

Lietuvos mokslo 
taryba, ES struktūriniai 

fondai 

Kompetencijos didinimas mokslo renginiuose užsienyje  
(V. J. Česnaitienė) 

1 602,87 

Kompetencijos didinimas mokslo renginyje: "20th International 
Conference on Sport, Physical Education, Exercise and Health Sciences" 
(A. Emeljanovas) 

2 680,81 

Kompetencijos didinimas mokslo renginyje: "20th International 
Conference on Sport, Physical Education, Exercise and Health Sciences" 
(B. Miežienė) 

2 695,83 

Kompetencijos didinimas mokslo renginiuose užsienyje (R. Kreivytė) 1 602,87 

Kompetencijos didinimas mokslo renginiuose užsienyje (I. Valantinė) 1 602,87 

Kompetencijos didinimas mokslo renginiuose užsienyje (I. Tilindienė) 1 553,27 

Kompetencijos didinimas mokslo renginiuose užsienyje (D. Valančienė) 1 799,43 

Iš viso 13 537,95 
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22 lentelė. 2018 m. gautas finansavimas mokslinėms stažuotėms užsienio universitetuose ir į LSU atvykstantiems 
mokslininkams  

Lėšas skyrusi institucija  Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Eur 

Lietuvos mokslo 
taryba, ES struktūriniai 

fondai 

Mokslinė stažuotė Gdansko Jedrzejaus Sniadeckio kūno kultūros  
ir sporto akademijoje (V. J. Česnaitienė) 

2 076,10 

Mokslinė stažuotė tema „Mokyklos fizinio aktyvumo politikos reikšmė 
moksleivių su sveikata susijusiam fiziniam pajėgumui“ (A. Emeljanovas) 

4 341,58 

Mokslinė stažuotė tema „Socialinio kapitalo reikšmė vyresnių klasių 
moksleivių su sveikata susijusiam elgesiui, fizinei ir emocinei gerovei“ 
(B. Miežienė) 

3 611,73 

Vyr. mokslininko Oron Levin vizitas į Lietuvos sporto universitetą atlikti 
bendrus mokslinius tyrimus, mokslininkų kompetencijai didinti 
(V. J.  Česnaitienė) 

1 858,76 

Edge Hill (JK) universiteto mokslininkės dr. Lauros Purdy mokslinė 
stažuotė LSU atliekant bendrus kokybinius tyrimus sporto mokslo srityje 
(D. Karanauskienė) 

1 858,76 

Iš viso 13 746,93 

 

2018 m. Lietuvos mokslo taryba, ES struktūriniai fondai skyrė 13 746,93 eurų mokslinėms 

stažuotėms užsienio universitetuose ir į LSU atvykstantiems mokslininkams (22 lentelė) bei 9 580,43 eurų 

studentų praktikai ir moksliniams tyrimams atlikti (23 lentelė).  

 

23 lentelė. 2018 m. gautas finansavimas studentų praktikai ir moksliniams tyrimams atlikti 

Lėšas skyrusi institucija  Programos projekto, eksperimentinės plėtros darbų pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, Eur 

Lietuvos mokslo taryba 

Laisvalaikio ir darbo kokybinės indikacijos vertinimas (B. Švagždienė) 2 024,40 

Trumpalaikio kūno vėsinimo poveikis fiziologiniam stresui  
ir cholesterolio koncentracijai (H. Paulauskas) 

2 839,05 

Galvos vėsinimo poveikis nuovargiui, atliekant tris skirtingas izometrinio 
krūvio strategijas išsėtine skleroze sergantiems asmenims (N. Eimantas) 

2 839,05 

 
2 savaičių grūdinimosi programos poveikis kūno antropometrijai  
ir metabolizmui (H. Paulauskas) 

1877,93 

Iš viso 9 580,43 

 

2018 m. Universiteto mokslininkų grupės Lietuvos mokslo tarybai pateikė 16 projektų finansavimui 

gauti. LR Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti 2 projektai, 6 projektai pateikti Europos komisijai 

(24 lentelė).  
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24 lentelė. 2018 m. pateikti mokslo projektai finansavimui gauti (finansavimas neskirtas arba rezultatas dar 
nežinomas) 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Vadovas 

Lietuvos mokslo tarybai  

1 Ketogeninės dietos poveikis raumenų atrofijai A. Ratkevičius 

2 
Jaunimo mokyklų mokinių socialinės adaptacijos, saviveiksmiškumo ir 
tolerancijos stiprinimas 

R. Malinauskas 

3 
Socialinio kapitalo ir mokyklos fizinio aktyvumo politikos ryšiai su vyresnių 
klasių moksleivių fiziniu aktyvumu 

A. Emeljanovas 

4 
Lietuvos studentų su sveikata susijusios gyvensenos veiksniai ir gyvenimo 
kokybė: tarpdisciplininis požiūris 

R. Jankauskienė 

5 
Jaunų ir pagyvenusių vyrų griaučių raumenų atrofijos ir hipertrofijos 
molekulinių bei metabolinių žymenų paieška 

A. Skurvydas 

6 Vartotojo rizikos suvokimo įtaka darnaus turizmo paslaugos kokybei E. Jasinskas 

7 
Inovatyvių savireguliacijos metodų taikymas mokytojų emocinio intelekto  
ir savaveiksmiškumo didinimui dirbant su specialiųjų poreikių vaikais 

V. Ostasevičienė 

8 
Genotipo, dietos ir fizinio aktyvumo įtaka raumenų silpimui senstant  
dėl motorinių vienetų praradimo 

T. Venckūnas 

9 
Brendimo ir sporto treniruotės poveikis vaikų ir paauglių aerobiniam 
pajėgumui 

A. Stasiulis 

10 
ACTN3 genas – rodiklis aiškinant fizinio aktyvumo poveikį vyresnio amžiaus 
žmonių centrinės ir periferinės nervų sistemos vientisumui 

N. Masiulis 

11 
3D spausdinimo ir virtualizavimo technologijų taikymas laipsniškai kintančio 
slėgio kompresiniams edemos ir limfedemos prevencijos gaminiams 

V. Juodžbalienė 

12 
Intraokulinių pokyčių, kognityvinių funkcijų ir smegenų kraujotakos 
autoreguliacijos sąsajos didelio meistriškumo sportininkams fizinio krūvio metu 

D. Imbrasienė 

13 
Ketogeninė dieta ir sukcinato papildai kovojant su raumenų silpnėjimu 
senstant 

A. Ratkevičius 

14 
Veiksmingų ugdymo technologijų rengimas paaugliams, šokantiems sportinius 
šokius 

A. B. Ušpurienė 

15 Palanki darbo aplinka: darbo ir organizuoto laisvalaikio suderinamumas B. Švagždienė 

16 
Inovatyvių informacinių technologijų taikymas nustatant kaimo turizmo 
paslaugų vartotojų elgseną 

R. Andriukaitienė 

17 
Sporto industrijos darbuotojų pasitenkinimas karjera šeimos ir darbo dermės 
kontekste 

V. B. Fominienė 

18 
Vartotojo elgsenos renkantis paslaugą internetu tyrimas, pritaikant FaceReader 
programą 

R. Andriukaitienė 

19 
Lėto (sraigės) turizmo koncepcinės sistemos kūrimas: pagrįstas teoriniu ir 
praktiniu požiūriu 

B. Švagždienė 

Sveikatos apsaugos ministerijai 

1 
Fizinių pratimų, sveikos mitybos ir streso valdymo praktinės rekomendacijos 
įvairaus amžiaus žmonėms 

A. Skurvydas 

2 
Sveikatos stiprinimo paslaugų senjorams, rinkos darnaus vystymosi įvertinimo 
metodika 

B. Švagždienė 

Europos komisijai 

1 Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools/ SUGAPAS R. Kreivytė 

2 Doping Prvention in Youth Sport R. Kreivytė 

3 Multisport as a Way to Extend Sports Life/ MULTISPORT I. Valantinė 

4 Smart Work Environment for Prolonged Work Ability (SWEPWA) V. J. Česnaitienė 

5 National Sports Governance Observer 2 I. Valantinė 

6 GEDnERA I. Staškevičiūtė-Butienė 

  



 

Mokslo rezultatyvumo didinimas 

29 

Publikacijos 
 

2018 m. Universiteto mokslininkai Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje publikavo 

šiek tiek daugiau publikacijų nei ir 2017 m., nežymiai padaugėjo kitose tarptautinėse duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose ir kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose publikuotų straipsnių. Galima 

pastebėti, jog bendrai Clarivate Analytics Web of Science ir kituose Clarivate Analytics duomenų bazėse 

referuojamuose leidiniuose 2018 m publikuota daugiau straipsnių – 85 (25 lentelė ir 5 paveikslas).  

 

25 lentelė. 2014–2018 m. Universiteto mokslininkų publikacijos 

Straipsniai 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE REFERUOJAMUOSE LEIDINIUOSE 

Clarivate Analytics Web of Science (iš viso) 38 59 51 78 79 

Su citavimo indeksu – – – – 64 

Be citavimo indekso – – – – 15 

Publikacijų skaičius su aukštų citavimo indeksu (>2) – – 23 31 29 

Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose 
citavimo rodiklius 

– – – – 3 

Kituose Clarivate Analytics duomenų bazėse 
referuojamuose leidiniuose 

2 5 22 1 6 

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse 
referuojamuose leidiniuose 

72 60 50 36 38 

KITUOSE RECENZUOJAMUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE 

Periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių 
rinkiniuose 

108 37 41 32 30 

KULTŪROS, PROFESINIUOSE IR MOKSLO POPULIARINIMO LEIDINIUOSE 

 – – – – 3 

Iš viso 197 163 164 147 159 

Straipsniai konferencijos medžiagoje 

ISI Proceedings 4 7 2 2 1 

LMT patvirtintose duomenų bazėse – 3 – – – 

Recenzuojamoje užsienio tarptautinių konferencijų 16 4 5 8 17 

Recenzuojamoje Lietuvos tarptautinių konferencijų 6 2 1 5 – 

Recenzuojamoje Lietuvos konferencijų – 3 2 – – 

Nerecenzuojamoje užsienio tarptautinių konferencijų – 5 – – – 

Nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijų – 4 – – – 

Iš viso 26 28 10 15 18 
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5 pav. Mokslinių publikacijų kaita 

 

2018 m. su kitais mokslininkais R. Andriukaitienė parašė monografiją „Management Culture and 

Corporate Social Responsibility“. 

2018 m Universitete apgintos 8 disertacijos (6 – biologijos krypties, 2 – edukologijos krypties). 

2018 m. Universitetas organizavo arba bendrai surengė tris mokslines konferencijas, iš jų vieną 

tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją bei simpoziumą (26 lentelė). 

 

26 lentelė. 2014–2018 m. mokslinės ir metodinės veiklos rodikliai  

Rodiklis 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Išleista monografijų 0 1 2 1 1 

Publikuota mokslo straipsnių* 259 185 174 162 177 

Išleista vadovėlių (studijų knygų) (5)** 0 5 4 0 

Išleista mokymo ir metodikos priemonių 5 1 3 4 5 

Surengta konferencijų:      

a) iš viso 7 5 6 5 3 

b) tarptautinių 3 4 3 3 2 

Apginta disertacijų 6 6 6 6 8 

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

2018 m. Universiteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai dalyvavo Lietuvoje ir užsienyje surengtose 

tarptautinėse bei kitose Lietuvoje vykusiose mokslinėse konferencijose. Aktyviausiai dalyvauta 

tarptautinėse konferencijose, vykusiose Lietuvoje (6 pav.). Per 2014–2018 m. LSU mokslininkai surengė 

penkiolika tarptautinių sporto mokslo konferencijų, dalyvavo kasmetinėse Baltijos šalių sporto mokslo 

konferencijose. Konferencijos „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys 

veiksniai“ rengimui buvo gauta finansinė parama iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto.  

 

 

6 pav. 2014–2018 m. Universiteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų konferencijose skaitytų pranešimų skaičius 

 

2018 m. Universitetas organizavo arba bendrai surengė dvi mokslines konferencijas ir vieną 

simpoziumą: 

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

• simpoziumą „Fighting Muscle Weakness When We Get Old“ 

• mokslinę konferenciją „Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys 

veiksniai“. 

Studentų mokslinė draugija surengė konferenciją „Visų mokslų raktas yra klaustukas“. 

Siekiant tobulinti dėstytojų mokslinę kultūrą, 2018 m. Universiteto dėstytojams ir mokslininkams 

buvo surengti 9 moksliniai seminarai (27 lentelė). Juose pranešimus skaitė ir lektoriai iš užsienio: T. Favero, 

Arthur Cheng ir Victoria Wyckelsma (Karolinska universitetas, (Švedija). 
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27 lentelė. 2018 m. surengtų mokslinių seminarų temos 

Eil. 
Nr. 

Data Seminaro pavadinimas Pranešėjas 

1. 2018 02 01 Studentų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų ypatumai 
dr. V. Pokvytytė, 
doc. dr. V. Ostasevičienė, 
A. Packevičiūtė 

2. 2018 05 17 
Youth Sport in the USA: Athlete Development vs Commercial 
Enterprise 

prof. T. Favero 

3. 2018 09 26 
Cellular mechanisms of post-exercise skeletal muscle 
recovery 

dr. Arthur Cheng 

4. 2018 9 26 
Muscle fibre-type specific responses of mitochondria to 
ageing and HIT 

dr. Victoria Wyckelsma 

5. 2018 09 27 
Treniravimo sistemų studijų programos studentė. Vidinės 
motyvacijos saviugdos seminarų ciklas. Mokymasis iš 
pavyzdžių 

Rugilė Monginaitė 

6. 2018 10 17 
Sporto edukologijos programos magistrantas, įmonės Kauno 
plaukimo centras direktorius. Vidinės motyvacijos saviugdos 
seminarų ciklas. Mokymasis iš pavyzdžių 

Giedrius Pauža 

7. 2018 11 21 
„Žalgirio“ krepšinio komandos individualaus rengimo treneris. 
Vidinės motyvacijos saviugdos seminarų ciklas. Mokymasis iš 
pavyzdžių 

Darius Sirtautas 

8. 2018 11 28 E-sportas: bijokime ar draugaukime? LSU dokt. Edvinas Eimontas 

9. 2018 12 12 
2018 m. Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionato 
čempionas. Vidinės motyvacijos saviugdos seminarų ciklas. 
Mokymasis iš pavyzdžių 

doc. dr. Kęstutis Skučas 

 
 

Trečiosios pakopos studijos 
 

2014–2018 m. į jungtinę LSU ir TU Biologijos ir jungtinę LSU, LEU, KTU ir ŠU (nuo 2018 m. spalio 

mėn. LSU, KTU ir ŠU) Edukologijos mokslo krypčių doktorantūrą buvo priimti 54 asmenys: 38 – į biologijos, 

16 – į edukologijos (28 lentelė). Nuo 2018 m. Edukologijos mokslo krypties jungtinėje doktorantūroje LSU 

tapo koordinuojančiu universitetu. 

2018 m. į Biologijos krypties doktorantūros studijas buvo priimti 3 doktorantai iš užsienio: Irano, 

Nigerijos ir Indijos. 

 

28 lentelė. Priėmimas į III pakopos studijas 2014–2018 m. 

Priimta 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. Iš viso 

Į biologijos krypties doktorantūrą 7 7 9 6 9 38 

Į edukologijos krypties doktorantūrą 3 4 3 3 3 16 

Iš viso į biologijos ir edukologijos krypčių 
doktorantūras 

10 11 12 9 12 54 

 

2014–2018 m. Biologijos ir Edukologijos mokslo krypčių doktorantūros studijas baigė 35 asmenys, iš 

kurių 32 apgynė disertacijas. 2018 m. Biologijos doktorantūrą baigė 4, Edukologijos doktorantūrą – 2 

asmenys (29 lentelė). 
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29 lentelė. Trečiosios pakopos studijų rezultatyvumas 2014–2018 m. 

Doktorantūros kryptis   2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. Iš viso 

Biologijos  
Baigė 3 3 4 7 4 21 

Apgynė 3 3 4 5 6 21 

Edukologijos  
Baigė 6 3 2 1 2 14 

Apgynė 3 3 2 1 2 11 

Bendras biologijos ir edukologijos 
krypčių rezultatyvumas 

Baigė 9 6 6 8 6 35 

Apgynė 6 6 6 6 8 32 

 

2018 m. iš Lietuvos mokslo tarybos bei Europos struktūrinių fondų skirtas finansavimas konkursinei 

doktorantūrai ir papildomai doktorantūros vietai (30 lentelė). 

 

30 lentelė. 2018 m. gautas finansavimas konkursinei doktorantūrai ir papildomai doktorantūros vietai 

Lėšas skyrusi institucija  Projekto pavadinimas 
Gautas 

finansavimas, 
Eur 

Lietuvos mokslo taryba 

Greitosios ir ilgalaikės adaptacijos prie trumpalaikio šalčio streso 
poveikis jautrumui insulinui, imuninės sistemos ir streso atsakui bei 
motorinės ir pažintinės funkcijos kaitai (M. Brazaitis) 

8 542 

Veloergometrinio krūvio intensyvumo ir trukmės poveikis 
pagyvenusių vyrų griaučių raumenų, kognityvinės funkcijos ir 
sveikatos biologiniams rodikliams (S. Kamandulis) 

8 542 

Lietuvos mokslo taryba 
(Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšos) 

Vakare sukelto šiluminio streso poveikis rytiniam ir naktiniam-
rytiniam nervų ir raumenų bei kognityvinės sistemos darbingumui ir 
streso hormonų kaitai (M. Brazaitis) 

11 668 

Iš viso 28 752 
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Tarptautiškumo plėtra ir visapusiška integracija į Europos aukštojo mokslo erdvę labai prisideda 
prie studijų ir mokslo kokybės, inovacijų diegimo, rengiamų specialistų konkurencingumo didinimo Europos 
darbo rinkoje, akademinės bendruomenės kompetencijos tobulinimo ir kūrybiškumo, todėl įvairiapusis 
tarptautiškumo skatinimas labai prisideda prie Universiteto vizijos tapti vienu iš Europos sporto mokslo, 
studijų ir inovacijų lyderių. Dalyvaudamas tarptautinėse studentų bei akademinio personalo judumo ir 
bendradarbiavimo programų veiklose, Universitetas siekia plėtoti darnų ilgalaikį bendradarbiavimą su 
įvairiais strateginiais užsienio akademiniais ir socialiniais partneriais – aukštosiomis mokyklomis, įmonėmis 
ir tarptautinėmis organizacijomis. 

 
 

Tarptautinis dvišalis bendradarbiavimas 
 
Platus Universiteto užsienio partnerių tinklas suteikia galimybes tiek studentams, tiek personalui 

gilinti savo bendrąsias ir profesines žinias, įgūdžius ir gebėjimus, pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus, įgyti 
tarptautinės ir tarpkultūrinio bendravimo patirties, didinti Universiteto matomumą tarptautinėje erdvėje. 
Šiuo metu galioja 104 dvišalio bendradarbiavimo sutartys, iš jų 92 sutartys sudarytos studentų ir personalo 
mainų įgyvendinimui pagal Europos Komisijos remiamą ERASMUS+ programą. 

 
31 lentelė. Universiteto užsienio partnerių sąrašas pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis 

Šalis Partnerių skaičius Aukštojo mokslo institucija 
Baltarusija 1 Baltarusijos valstybinis kūno kultūros universitetas 
Japonija 1 Nippon sporto mokslo universitetas 
JAV 3 Barry universitetas 
  Marquette universitetas 
  Virdžinijos universitetas 
Kazachstanas 1 Kazachijos sporto ir turizmo akademija 
Kinija 3 Pekino sporto universitetas 
  Šanchajaus sporto universitetas 
  Kinijos sostinės kūno kultūros ir sporto universitetas 
Kroatija 1 Splito universitetas 
Lenkija 1 Gdansko kūno kultūros ir sporto akademija 
Ukraina 1 Berdiansko valstybinis pedagoginis universitetas 
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Dalyvaudamas įvairiose tarptautinio bendradarbiavimo ir judumo programose, Universitetas plėtoja 
ir stiprina bendradarbiavimą su panašaus profilio užsienio aukštosiomis mokyklomis ir jų padaliniais. Šiuo 
metu Universiteto ERASMUS partnerių tinklą sudaro 85 aukštojo mokslo institucijos iš įvairių Europos šalių 
(32 lentelė). 

 
32 lentelė. 2018 m. ERASMUS+ programos universitetų–partnerių sąrašas 

Šalis Partnerių skaičius Aukštojo mokslo institucija 
ERASMUS+ programos šalys 

Austrija 1 Graco universitetas 
Belgija 3 Laisvoji universitetinė kolegija „Ilya Prigogine“ 
  Gento universitetas 
  Leuveno universitetas 
Bulgarija 1 Nacionalinė sporto akademija „Vassil Levski“ 
Čekija 3 Masaryko universitetas 
  Palackio universitetas 
  Prahos Karolio universitetas 
Danija 3 VIA universitetinė kolegija 
  Absalon universitetinė kolegija 
  Pietų Danijos universitetas 
Estija 1 Tartu universitetas 
Graikija 2 Atėnų universitetas 
  Tesalijos universitetas 
Ispanija 7 Alikantės universitetas 
  Barselonos universitetas – INEFC 
  Granados universitetas 
  Leono universitetas 
  Leidos universitetas – INEFC 
  Madrido technikos universitetas 
  Valensijos universitetas 
Italija 5 Florencijos universitetas 
  Molizės universitetas 
  Kazinos ir Pietų Lacijaus universitetas 
  Palermo universitetas 
  Romos „Foro Italico“ universitetas 
Jungtinė Karalystė 6 Birmingamo universitetas 
  Čičesterio universitetas 
  Edge Hill universitetas 
  Kardifo Metropoliteno universitetas 
  Mančesterio Metropoliteno universitetas 
  Vusterio universitetas 
Kipras 1 Nikozijos universitetas 
Kroatija 3 Splito universitetas 
  Zagrebo universitetas 
  Aukštoji vadybos ir dizaino mokykla „ASPIRA“ 
Latvija 4 Rėzeknės aukštoji mokykla 
  Baltijos tarptautinė akademija 
  Latvijos sporto pedagogikos akademija 
  Rygos Stradinio universitetas 
Lenkija 6 Gdansko J. Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademija 

Krokuvos B. Čecho kūno kultūros akademija 
Opolės technologijos universitetas 

 Varšuvos J. Pilsudskio kūno kultūros akademija 
  Vroclavo kūno kultūros akademija 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Malta 1 Maltos universitetas 
Nyderlandai 2 Groningeno Hanze universitetas 
  InHolland taikomųjų mokslų universitetas 
Norvegija 4 Agderio universitetas 
  Norvegijos pietryčių universitetinė kolegija 
  Norvegijos sporto mokslų universitetas 
  Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitetas 
Portugalija 6 Fernando Pessoa universitetas 
  Leirijos politechnikos institutas 
  Lisabonos universitetas 
  Porto universitetas 
  Santareno politechnikos institutas 
  Tras-os-Montes e Alto Douro universitetas 
Prancūzija 1 Vakarų Bretanės universitetas 
Rumunija 1 Oradia universitetas 
Slovakija 1 Bratislavos Komenskio universitetas 
Slovėnija 1 Mariboro universitetas 
Suomija 6 HAAGA-HELIA taikomųjų mokslų universitetas 
  Juveskiulės universitetas 
  Oulu taikomųjų mokslų universitetas 
  Laplandijos universitetas 
  Laplandijos taikomųjų mokslų universitetas 
  Seinajokio taikomųjų mokslų universitetas 
Švedija 2 Halmstado universitetas 
  Malmės universitetas 
Turkija 5 Abant Izzet Baysal universitetas 
  Celal Bayar universitetas 
  Dokuz Eylül universitetas 
  Egėjo universitetas 
  Gedik universitetas 
Vengrija 1 Pėčo universitetas 
Vokietija 8 Bairoito universitetas 
  Erlangeno-Niurnbergo Frydricho Aleksandro universitetas 
  Getingeno Georgo Augusto universitetas 
  MSH Hamburgo medicinos mokykla 
  Magdeburgo Oto fon Gerikės universitetas 
  Miuncheno technikos universitetas 
  Paderborno universitetas 
  Vokietijos sporto universitetas 

ERASMUS+ programos šalys-partnerės 
Bosnija ir Hercegovina 1 Sarajevo universitetas 
Izraelis 1 Akademinis koledžas prie Vingeito instituto 
JAV 1 Virdžinijos universitetas 
Japonija 1 Nippon sporto mokslo universitetas 
Kazachstanas 1 Kazachijos sporto ir turizmo akademija 
Kinija 1 Pekino sporto universitetas 
Serbija 1 Nišo universitetas 
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2018 metais Universiteto ERASMUS partnerių tinklas pasipildė trimis aukštosiomis mokyklomis. 
ERASMUS tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys buvo pasirašytos su Tesalijos universitetu (Graikija), 
Palermo universitetu (Italija) ir Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitetu (Norvegija). 

 
 

Studentų ir personalo mainai 
 
Studentų judumas 
2017–2018 m. m. dalinių studijų ir atlikti praktiką išvyko 63 studentai (46 pirmosios pakopos 

studentai, 12 magistrantų ir 5 doktorantai), sudarydami apie 4 proc. bendro studentų skaičiaus. 
Palyginti su 2016–2017 m. m., nežymiai padidėjo bendras išvykstančių ir atvykstančių pagal 

ERASMUS+ programą studentų skaičius (7 pav.). Jau trečius akademinius metus iš eilės smarkiai didėja 
dalinių studijų atvykstančių studentų skaičius. 2017–2018 m. m. metais LSU priėmė beveik dvigubai daugiau 
studentų nei išsiuntė. 

 

 
7 pav. Išvykstančių ir atvykstančių studentų skaičius 2014–2018 m. 

 
Tarp pirmosios pakopos studijų programų aktyviausiai ERASMUS+ judumo programoje dalyvavo 

Treniravimo sistemų (15), Kineziterapijos (11), Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos (6) bei Sporto 
vadybos (6) studijų programų studentai (33 lentelė). 2017–2018 m. m. ERASMUS+ judumo programoje 
aktyviai dalyvavo Biologijos (3) ir Edukologijos (2) doktorantūros programų studentai, kurie vyko mokslinei-
tiriamajai praktikai į užsienio partnerines institucijas. 
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33 lentelė. Išvykstančių studentų skirstinys pagal studijų programas 2017–2018 m. m. 

Studijų programa Pakopa Studentų skaičius 
Treniravimo sistemos I 15 
Kineziterapija I 11 
Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena I 6 
Sporto vadyba I 6 
Sportinė rekreacija ir turizmas I 2 
Kūno kultūra ir sportas I 2 
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata I 2 
Taikomoji fizinė veikla I 2 
Sportinės veiklos analizė II 10 
Kineziterapija II 2 
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata II – 
Turizmo ir sporto vadyba II – 
Treniravimo sistemos II – 
Sporto edukologija II – 
Kūno kultūra II – 
Taikomoji fizinė veikla II – 
Sporto fiziologija ir genetika II – 
Biologija III 3 
Edukologija III 2 

 
Universiteto studentai dalinėms studijoms užsienyje rinkosi 16 užsienio partnerinių institucijų. 

Daugiausia studentų studijavo Portugalijos (14), Čekijos (6) ir Vokietijos (5) aukštosiose mokyklose. 
Didžiausia studentų vyko į Magdeburgo universitetą (Vokietija) ir Tras-os-Montes e Alto Douro universitetą 
(Portugalija), kurie yra konsorciumo partneriai vykdant tarptautinę antrosios pakopos Sportinės veiklos 
analizės studijų programą. 2017–2018 m. m. dalinių studijų atvyko 59 studentai iš 15 užsienio šalių. 
Daugiausia užsienio studentų atvyko iš Portugalijos (12), Ispanijos (11), Vokietijos (7) ir Turkijos (7).  

Siekdami užtikrinti atvykusių studentų integraciją į akademinį ir socialinį gyvenimą, Tarptautinių 
ryšių skyriaus darbuotojai kartu su ERASMUS studentų tinklo (ESN) LSU sekcija organizuoja įvairius 
informacinius, pažintinius ir kultūrinius renginius, tokius kaip įvadinė-orientacinė savaitė, ekskursija po 
Kauno miestą, supažindinimas su LSU, jos laboratorijomis ir sporto bazėmis, nacionalinių patiekalų 
vakaronė ir kt. Užsienio studentams adaptuotis ir integruotis padeda Universitete aktyviai veikiantis 
studentų mentorių tinklas. 

 
Personalo judumas 
2017–2018 m. m. ERASMUS personalo judumo programoje dalyvavo 50 LSU darbuotojų. 

41 dėstytojas vyko skaityti paskaitų, o 9 darbuotojai vyko mokymosi tikslais (8 pav.). 2017–2018 m. m. LSU 
dėstytojai skaitė paskaitas 26 užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Daugiausia dėstytojų vyko į 
Portugalijos (6), Izraelio (6) ir Kroatijos (4) aukštąsias mokyklas. Palyginti su 2016–2017 m. m., ERASMUS+ 
personalo judumo dėstymo tikslais rodikliai smarkiai išaugo, o personalo judumo mokymosi tikslais rodikliai 
išliko nepakitę. 
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8 pav. Išvykstančių ir atvykstančių darbuotojų skaičius 2014–2018 m. 

 
ERASMUS+ programa suteikia galimybę ne tik dėstytojams dalytis savo žiniomis, bet ir 

Universiteto administracijos darbuotojams semtis patirties, plėtoti kompetenciją užsienio aukštosiose 
mokyklose ir organizacijose. Universiteto akademinio ir administracinio personalo darbuotojai kėlė savo 
kvalifikaciją studijų proceso administravimo, personalo valdymo, karjeros ir kompetencijų ugdymo, finansų 
apskaitos, ryšių su visuomene ir rinkodaros bei kitose srityse, dalyvaudami savaitės mokymuose arba 
vykdami stažuotis pagal individualų darbo planą. 

Atsižvelgdamas į Universiteto strategiją didinti studijų pasiūlą anglų kalba ir gerinti Universiteto 
aptarnaujančio personalo paslaugas užsienio studentams, Tarptautinių ryšių skyrius kartu su Karjeros ir 
kompetencijų plėtotės centru organizavo anglų kalbos kursus akademinio ir administracinio personalo 
darbuotojams. 

 
ERASMUS+ tarptautinis mobilumas su šalimis partnerėmis 
Universitetas nuo 2015 m. įgyvendina naują ERASMUS+ programos tarptautinio judumo veiklą, 

kuri remia bendradarbiavimą su ne Europos Sąjungos šalimis partnerėmis iš 13 pasaulio regionų. 
Universitetas jau ketvirtus metus iš eilės dalyvauja šioje programoje, vykdydamas studentų ir dėstytojų 
mainus su universitetais iš Bosnijos ir Hercegovinos, Izraelio, JAV, Japonijos, Kazachstano, Kinijos ir Serbijos 
(34 lentelė). 
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34 lentelė. ERASMUS+ tarptautinio mobilumo projekto partneriai ir judumo dalyvių skaičius 

Šalis Aukštojo mokslo institucija 
Judumo dalyvių skaičius 

Studentai Dėstytojai 
Projekto laikotarpis: 2016–2018 m. 

Bosnija ir Hercegovina Sarajevo universitetas 4 4 
Izraelis Akademinis koledžas prie Vingeito instituto 4 4 
JAV Virdžinijos universitetas – 2 
Kazachstanas Kazachijos sporto ir turizmo akademija – 2 
Kinija Pekino sporto universitetas 3 1 
Serbija Nišo universitetas 2 2 

Iš viso 13 15 
Projekto laikotarpis: 2017–2019 m. 

Bosnija ir Hercegovina Sarajevo universitetas 4 4 
Izraelis Akademinis koledžas prie Vingeito instituto 4 4 
JAV Virdžinijos universitetas – 2 
Japonija Nippon sporto mokslo universitetas – 2 
Kazachstanas Kazachijos sporto ir turizmo akademija 1 2 
Kinija Pekino sporto universitetas 1 2 
Serbija Nišo universitetas 2 2 

Iš viso 12 18 
Projekto laikotarpis: 2018–2020 m. 

Bosnija ir Hercegovina Sarajevo universitetas 4 4 
Izraelis Akademinis koledžas prie Vingeito instituto 6 4 
JAV Virdžinijos universitetas – 2 
Japonija Nippon sporto mokslo universitetas – 2 
Kazachstanas Kazachijos sporto ir turizmo akademija 1 2 
Kinija Pekino sporto universitetas 1 2 
Serbija Nišo universitetas 2 2 

Iš viso 14 18 
 
 

Dalyvavimas tarptautiniuose ERASMUS+ ir Nordplus programų projektuose 
 
Dalyvavimas ERASMUS+ programos bendradarbiavimo projektuose 
2018 m. Universitetas partnerio statusu dalyvavo trylikoje Europos Komisijos ERASMUS+ Sport 

programos bendradarbiavimo partnerystės projektuose, iš kurių vieną koordinuoja LSU. Universitetui 
2018 m. yra patys aktyviausi Erasmus+ Sporto programoje dalyvavimo metai per pastaruosius ketverius 
metus, kai buvo paskelbta ši paprogramė. 

 
35 lentelė. Dalyvavimas ERASMUS+ Sport programos projektuose 

Programos 
pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto Nr. Pradžia Pabaiga Koordinatorius 

Erasmus+ 
Sport 

Athletes Learning 
Entrepreneurship – a new Type 
of Dual Career Approach 
(AtLETyC) 

567232-EPP-1-
2015-2-AT-SPO-
SCP 

2016 2018 FH JOANNEUM 
taikomųjų mokslų 
universitetas, Austrija 

Erasmus + 
Sport 

I Work Out Now (I WON) 579612-EPP-1-
2016-1-IT-SPO-
SSCP 

2016 2018 Palestra Ginnastica 
Ferrara, Feraros 
gimnastikos klubas, Italija 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

Erasmus+ 
Sport 

iCoachKids: Innovative 
Education and Training for a 
Specialist Children and Youth 
Coaching Workforce (iCK) 

2016-1-UK01-
KA202-024445 

2016 2019 Leeds Becket 
universitetas, Didžioji 
Britanija 

Erasmus+ 
Sport 

Enriched Sport Activities 
Programme (ESA)  

579661-EPP-1-
2016-2-IT-SPO-
SCP 

2017 2019 Centro Universitario 
Sportivo Palermo, Italija 

EACEA Communities of Practice for 
Healthy Lifestyle 

2017-3038-001-
001 

2017 2020 Groningeno Hanze 
universitetas, 
Nyderlandai 

Erasmus+ 
Sport 

Internationalization of the 
Sport Volunteers Movement 
SCULT.com 

57981EPP-1-
2016-2-EE-SPO-
SCP- 

2017 2018 SCULT Foundation 

Erasmus+ 
Sport 

Basic Motor Competiencies in 
Europe – Assessment and 
Promotion (BMC-EU) 

2017-3312/001-
001 

2018 2019 Potsdamo Universitetas, 
Vokietija 

Erasmus+ 
Sport 

European Sports Volunteering 
for Health Promotion, Social 
Inclusion and Equality through 
Sport for All (MOVE) 

2017-3081/001-
001 

2018 2020 Las Palmas Universitetas 
Gran Kanarija, Ispanija  

Erasmus+ 
Sport 

A serious Game Approach in 
Mitigating performance 
Enhancement culture in youth 

2017-3345/001-
001 

2018 2020 Aristotelio Panepistimo 
Tesalonikų universitetas, 
Graikija  

Erasmus+ 
Sport 

Build Opportunities for 
Nourishment Doing Sports 
(BONDS) 

2017-2933/001-
001 

2018 2018 Asociatia se poate, 
Rumunija 

Erasmus+ 
Sport 

Athletics for Young and 
Teachers all over Europe  

590356-EPP-1-
2017-1-IT-SPO-
SSCP 

2018 2019 Running Matera, Italija 

Erasmus+ 
Capacity 
Building in 
Higher 
Education 

Innovative Rehabilitation 
Education – Introduction of 
New Master Degree 
Programmes in Ukraine 

2018-2963/001-
001 

2018 2021 Latvijos sporto 
pedagogikos akademija, 
Latvija 

Erasmus+ 
Sport 

Sport Against Violence and 
Exclusion (SAVE) 

590711-EPP-1-
2017-1-LT-SPO-
SCP 

2018 2020 Lietuvos sporto 
universitetas, Lietuva 

 
Universiteto dalyvavimas Europos Komisijos finansuojamuose projektuose skatina bendradarbiavimą 

su Europos akademiniais ir socialiniais parneriais, eksperimentinę plėtrą ir inovacijų diegimą. Šių projektų 
dėka aukštosios mokyklos kuria edukacinius studijų modulius, gerina studijų programų kokybę, didina 
neįgalaus jaunimo fizinį aktyvumą, rengia jungtines studijų programas, intensyvius kursus, aplikacines 
programėles traumų prevencijai, fizinio aktyvumo programas moksleiviams. Projektinė veikla padeda 
dėstytojams didinti savo kompetenciją, keistis sporto mokslo žiniomis, stiprinti profesionalių ir mėgėjų 
sporto klubų vadovų įgūdžius, stiprinti Universiteto reputaciją tarptautinėje erdvėje, didinti studijų 
programų populiarumą. 
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Dalyvavimas Bendrosios Šiaurės ir Baltijos šalių Nordplus programos projektuose 
Nuo 2008 m. Universitetas sėkmingai dalyvauja Bendrojoje Nordplus programoje, kuri remia Šiaurės 

ir Baltijos šalių bendradarbiavimą švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje. 2017–2018 m. m. 
Universitetas dalyvavo penkiuose Nordplus Higher Education projektuose, iš jų vieną projektą koordinavo, ir 
dviejuose koordinuojamuose Nordplus Horizontal projektuose, 2018–2019 m. m. Universitetas dalyvauja 
trijuose Nordplus Higher Education ir koordinuoja du Nordplus Horizontal projektus. 

 
36 lentelė. Dalyvavimas Nordplus programos projektuose  

Programos 
pavadinimas Projekto pavadinimas Projekto Nr. Pradžia Pabaiga Koordinatorius 

Dalyvavimas Nordplus projektuose 2017–2018 ir 2018–2019 m. m. 
Nordplus 
Higher 
Education 

Nordplus for Fun 2017 
(SGUme) 

NPHE-2017/10071 2017 2018 Turku taikomųjų mokslų 
universitetas, Suomija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Nordplus for Fun 2018 
(SGUme) 

NPHE-2018/10211 2018 2019 Turku taikomųjų mokslų 
universitetas, Suomija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Multidisciplinary 
Approach in Elderly Care 
(MultiNEC) 

NPHE-2017/10009 2017 2018 Latvijos universiteto Rygos 
medicinos kolegija, Latvija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Innovations for 
management of Health 
promotion for elderly 
with special 
needs/cognitive and 
physical 
impairment/2018 

NPHE-2018/10024 2018 2019 Latvijos universiteto Rygos 
medicinos kolegija, Latvija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Nordplus‐Idrott (NIN) NPHE-2017/10223 2017 2018 Pietų Danijos universitetas, 
Danija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Nordplus‐Idrott (NIN) NPHE-2018/10228 2018 2019 Pietų Danijos universitetas, 
Danija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Recreation outdoor 
activities for healthy 
lifestyle 

NPHE-2017/10319 2017 2018 Latvijos sporto pedagogikos 
akademija, Latvija 

Nordplus 
Higher 
Education 

Ecological Approach in 
Adapted Physical 
Activity (EAPA) 

NPHE-2017/10364 2017 2018 Lietuvos sporto 
universitetas 

Nordplus 
Horizontal 

Nordic-Baltic Sustainable 
Approach Coaching 
Youth for Elite 

NPHZ-2016/10076 2016 2019 Lietuvos sporto 
universitetas 

Nordplus 
Horizontal 

Nordic Baltic Learning 
Environments for 
Movement Affordances 

NPHZ-2017/10130 2017 2020 Lietuvos sporto 
universitetas 

 
Dalyvaudami Nordplus programoje, studentai tobulino įgytas žinias. Seminarų ir intensyvių bei 

vasaros kursų metu dalyviai įgyja daug praktinės patirties savo teorines žinias taikydami moksleivių, 
jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų fiziniame ugdyme. Dėstytojai ne tik dalijosi kompetencija, bet ir susipažino 
su užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų veikla, fizinio aktyvumo ugdymo sistemomis, mokyklų aplinkos 
panaudojimu fiziniam aktyvumui stiprinti pamokų ir užklasinės veiklos metu, stiprino bendradarbiavimą, 
studijų programų kokybę, didino tarptautiškumą namuose. 
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Narystė tarptautinėse organizacijose 
 

Universitetas yra 14 tarptautinių organizacijų narys. Dalyvavimas sporto mokslą, kineziterapiją, 
visuomenės sveikatą ir kitas sritis apimančių tarptautinių organizacijų veikloje padeda stiprinti ir plėsti 
mokslinį bendradarbiavimą su giminingais universitetais, vykdyti studentų ir dėstytojų mainus, gerinti 
studijų programų kokybę, kurti jungtines studijų programas bei tobulinti akademinio personalo profesines ir 
mokslines kompetencijas. 

 
37 lentelė. Narystė tarptautinėse organizacijose 2018 m. 

Tarptautinė organizacija Santrumpa Narystės pradžia 
Tarptautinė sporto mokslo ir kūno kultūros taryba 
International Council of Sport Science and Physical Education 

ICSSPE 1996 

Europos sporto švietimo tinklas 
European Network of Sport Education  

ENSE 1997 

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 sportininkų dvigubos karjeros tinklas „Sportininkas – studentas“ 
EAS The Dual Career Network 

EAS 2011 

Tarptautinė kūno kultūros federacija 
Fédération Internationale d’Education Physique 

FIEP 2011 

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

– 2013 

Europos sporto mokslo kolegija 
European College of Sport Science 

ECSS 2013 

Europos sporto vadybos asociacija 
European Association for Sport Management 

EASM 2016 

Tarptautinė trenerių taryba 
International Council for Coaching Excellence 

ICCE 2016 

Europos kūno kultūros ir sporto mokslo taryba 
Conseil Européen des Recherches en Éducation Physique et Sportive 

CEREPS 2017 

 
Europos sporto vadybos asociacijos (EASM) Generalinėje asamblėjoje, kuri vyko 2018 m. 

rugsėjo 7 d. Malmėje, Švedijoje, Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros docentė dr. Irena 
Valantinė buvo perrinkta asociacijos tarybos nare. 
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Tarptautinės studijos ir jų viešinimas 
 
Universiteto siūlomos tarptautinės studijų programos buvo viešinamos 30-osios jubiliejinės Europos 

tarptautinio švietimo asociacijos (angl. - European Association of International Education, EAIE) 
konferencijos ir aukštojo mokslo parodos metu, kuri vyko 2018 m. rugsėjo 14–14 d. Ženevoje (Šveicarija). 
Vienoje didžiausių kasmečių tarptautinių konferencijų Europoje dalyvavo 5700 atstovų iš 95 pasaulio šalių. 
Parodos metu veikusiame Lietuvos aukštųjų mokyklų stende „Study in LT“ Universiteto atstovai pristatė LSU 
tarptautines studijų programas, susitiko su užsienio partnerinių institucijų atstovais, aptarė bendradarbiavimo 
galimybes su potencialiais naujais partneriais, o dėl užsienio studentų pritraukimo kalbėjosi su studijų 
agentais. 

Konferencijoje „Žvelgiant į išorę“ (angl. Facing Outward) per interaktyvias sesijas aukštojo mokslo 
ekspertai iš įvairių šalių dalijosi savo patirtimi įvairiais strateginiais tarptautiškumo plėtros klausimais: apie 
jungtinių studijų programų rengimą, inovacijų, skaitmeninių technologijų ir socialinių tinklų taikymą 
pritraukiant užsienio studentus bei vykdant tarptautines studijas, didesnį socialiai pažeidžiamų asmenų 
įtraukimą į akademinį mobilumą. 

Europos tarptautinio švietimo asociacija yra 1989 m. įkurta pelno nesiekianti organizacija, kurios 
pagrindinis tikslas – vienyti ir atstovauti asmenims, aktyviai dalyvaujantiems savo institucijų tarptautiškumo 
plėtroje, vykdantiems mokymus, konferencijas ir dalijimąsi žiniomis, bei bendradarbiauti su įvairiais 
socialiniais partneriais, siekiant aukštojo mokslo tarptautinės plėtros Europoje ir kitose pasaulio šalyse. 

 

       
30-osios Europos tarptautinio švietimo asociacijos konferencijoje-parodoje 

 
2018 m. atnaujintos bendradarbiavimo sutartys dėl tarptautinių studijų viešinimo su tokiais 

globaliai žinomais studijų portalais kaip StudyPortals ir Keystone Academic Solutions. 2018 m. lapkričio mėn. 
Universitete lankėsi Study Advisory portalo tarptautinė koordinatorė iš Suomijos. Susitikimo metu portalo 
atstovė pristatė universitetams teikiamas paslaugas, buvo aptarti tolesnio bendradarbiavimo žingsniai. 

2018 m. buvo suorganizuoti du informaciniai seminarai apie praktikos galimybes studentams ir 
absolventams Graikijos viešbučiuose. Vasario 27 d. seminarą studentams vedė Rygoje (Latvija) įsikūrusios 
„Amber Job“ įmonės atstovė, o spalio 17 d. – Salonikuose (Graikijoje) įsikūrusios įmonės „Job Trust“ 
atstovas. Abi įmonės organizuoja studentų praktikas Graikijos salynuose bei žemyninėje dalyje įsikūrusiuose 
viešbučiuose ir prie jų veikiančiuose SPA centruose. 

Lapkričio 8–10 d. dalyvavome Varšuvoje, Lenkija, NET GLOBAL 2018 konferencijoje-agentų mugėje, 
kurioje dalyvavo 65 agentai iš 27 pasaulio šalių. Vyko diskusijos ir susitikimai su agentais, buvo pristatytos 
studijų programos, vykdomos anglų kalba. Šios mugės metu buvo puiki galimybė pareklamuoti LSU studijų 
programas tokiose šalyse kaip Brazilija, Indija, Vietnamas, Gruzija.  

Kartu su septyniais Lietuvos universitetais LSU pradėjo vykdyti ES struktūrinių fondų priemonės 
„Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektą „Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas 
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Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas“, kurio koordinatorius – Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetas. Šiuo projektu siekiama didinti Lietuvos aukštojo mokslo žinomumą ir prestižą Kazachstano 
Respublikoje, siekiant pritraukti studentų nuolatinėms bei dalinėms studijoms ir specialistų kvalifikacijai 
kelti Lietuvos universitetuose, skatinti bendrus projektus aukštojo mokslo srityje. Pagal šią iniciatyvą 
2018 m. spalio mėn. du LSU atstovai lankėsi Kazachstano sporto ir turizmo akademijoje, tarėsi ir diskutavo 
su Kazachstano sporto ir turizmo akademijos mokslininkais dėl mokslinių tyrimų atlikimo, doktorantų 
priėmimo dalinėms studijoms į LSU, dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto organizuojamame 
renginyje, viešino LSU studijų programas. 

Bendradarbiaujant su VU Konfucijaus institutu kasmet atvyksta savanoris dėstytojas, kuris LSU 
studentus moko taiči, ušu, cigun ir kitų rytų kovos menų. 2018–2019 m. m. atvykęs lektorius Dou Yachen 
(Rytų Kinijos universitetas) vedė LSU studentams ir Trečiojo amžiaus universiteto dalyviams praktinius 
užsiėmimus, aiškino kvėpavimo pratimų naudą sveikatai, mokė rytų kovos menų paslapčių, talkino 
organizuojant renginius Erasmus+ programos studentams, nuolatinių studijų užsienio studentams bei 
demonstravo savo rytų kovos menų sportinius pasiekimus.  

2018–2019 m. m. atvyko studijuoti 34 Pekino sporto universiteto studentai. Bakalauro (24 
studentai) ir magistro studijų pakopų studentai studijuoja vienerius metus Treniravimo sistemų studijų 
programoje. Studentai lankė teorines ir praktines pratybas, penkis kartus per savaitę lankė anglų kalbos 
pratybas, kas savaitę (antradieniais) buvo organizuojamos krepšinio varžybos kartu su LSU „Atleto“ 
krepšinio komanda. Kinijos studentai mokosi treniravimo paslapčių, gilina teorines žinias bei dalyvauja 
universiteto studentų kultūriniame gyvenime.  

 

 
Kinijos studentai po varžybų su LSU „Atleto“ krepšinio komanda 

 
 

Tarptautiniai renginiai 
 
Vasario 19–23 d. Universitete vyko 3 dienų tarptautiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai Izraelio 

krepšinio treneriams. Iš Vingeito akademinio koledžo Trenerių sertifikavimo mokyklos ir Izraelio krepšinio 
asociacijos į LSU atvyko 25 krepšinio trenerių grupė. Kursų dalyviai klausė LSU dėstytojų ir kviestinių lektorių 
skaitomų teorinių paskaitų, dalyvavo praktinėse pratybose, vyko į pažintinių vizitų į sporto mokyklas, lankėsi 
Kėdainių „Nevėžio“ ir Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubuose. Vingeito akademinio koledžo atstovai išsakė norą 
ir toliau plėtoti bendradarbiavimą, dalyvauti LSU organizuojamuose trumpalaikiuose kvalifikacijos 
tobulinimo kursuose. 
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Kovo 19–23 dienomis universitete vyko 4-oji tarptautinė savaitė, skirta įsimintinai Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečio sukakčiai paminėti. Šia jau tradicija tapusia iniciatyva siekiama didinti 
Universiteto studijų tarptautiškumą, kviečiant užsienio partnerinių institucijų dėstytojus, mokslininkus ir 
praktikus dalytis su studentais savo mokslo žiniomis, inovacijomis ir patirtimi per paskaitas, seminarus ir 
pratybas. 

 

     
Akimirkos iš 4-osios LSU tarptautinės personalo mokymų savaitės 

 
Į tarptautinę savaitę atvyko 21 užsienio dėstytojas iš Estijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės, 

Kazachstano, Kinijos, Kroatijos, Lenkijos, Portugalijos, Rusijos, Serbijos, Suomijos, Turkijos ir Vokietijos 
(3 dėstytojai dalyvavo tarptautinėje savaitėje jau ne pirmą kartą). Tarptautinės savaitės metu LSU studentai 
buvo kviečiami dalyvauti Tarptautinėje partnerių mugėje, skirtoje supažindinti studentus su akademinio 
mobilumo galimybėmis užsienio universitetuose pagal Erasmus+ ir kitas programas. Taip pat Lietuvos 
aukštųjų mokyklų sporto centrų darbuotojams vyko seminaras „Kaip gerinti sporto paslaugų kokybę 
universitetuose?“, kurį vedė Lisabonos universiteto sporto paslaugų koordinatorius ir Europos akademinių 
sporto paslaugų tinklo (European Network of Academic Sport Services – ENAS) buvęs prezidentas Duarte 
Lopes. 

Balandžio 17–21 d. Universitete lankėsi Koventrio universiteto (Jungtinė Karalystė) devynių 
studentų ir dviejų dėstytojų grupė, kurios tikslas buvo susipažinti su LSU studijų programomis ir kartu su 
LSU studentais dalyvauti teoriniuose bei praktiniuose užsiėmimuose. 

Birželio 24 – liepos 1 d. Universitete viešėjo Kazachijos sporto ir turizmo akademijos (Kazachstanas) 
rektorius Baurzhan Zakiryanov bei Sporto medicinos ir gydomosios kūno kultūros katedros vedėja Aida 
Satybaldina. Vizito metu aptartas studentų ir akademinio personalo darbo organizavimas pagal Erasmus+ 
tarptautinio judumo programą bei bendradarbiavimo galimybės rengiant kineziterapeutus, trenerius ir kitų 
sričių specialistus. 

Lapkričio 7 d vyko renginys „Kinų kultūros diena“, skirtas supažindinti LSU akademinę bendruomenę 
su kinų kultūra. Renginyje dalyvavo Kinijos Liaudies Respublikos ambasadoriaus pirmasis patarėjas Ma 
Taotao, VU Konfucijaus instituto direktorės Zhou Jie ir Vilma Šniukštaitė. 

Gruodžio 5–8 d. Universitete viešėjo Pekino sporto universiteto (Kinija) delegacija, kurią sudarė 
universiteto viceprezidentas Feng Gao, Psichologijos fakulteto dekanas Xudong Cai, Ugdymo reikalų 
padalinio direktorius Chaohui Zhang, Krepšinio mokymo padalinio vedėjas Zhiqiang Jia ir Tarptautinių mainų 
ir bendradarbiavimo skyriaus atstovė Yu Sun. Su Pekino sporto universiteto atstovais aptartos tolesnio 
dvišalio bendradarbiavimo galimybės, ypatingą dėmesį skiriant krepšinio trenerių rengimui ir bendriems 
moksliniams tyrimams bei bendradarbiavimui doktorantūros pakopoje. 
 



Personalo
valdymas  
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2018 metų statistiniai duomenys: 
• 2018 m. sausio 1 d. Universitete dirbo 287 darbuotojai, paskyrimų buvo 341, gruodžio 31 d. – 
atitinkamai 275 darbuotojai ir 353 paskyrimai. 
• Vidutinis darbuotojų skaičius Universitete – 281 asmuo (347 paskyrimai). 
• Vienam vadovui vidutiniškai tenka apie 13 darbuotojų. 
• Nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko auginimo ir priežiūros atostogose buvo 11 darbuotojų (iš jų 
1 vyras).  
 
 

Pedagoginis personalas 
 

2018 m. sausio 1 d. pedagoginis personalas sudarė 42,3 proc. visų Universiteto darbuotojų, 2018 m. 
gruodžio 31 d. – 40,0 proc. 

37,0 proc. pedagoginio personalo dirbo 1 etatu ir daugiau, likusi dalis dirbo iki 1 etato. Ataskaitiniais 
metais konkurso būdu aukštesnes pareigas užėmė 7 pedagogai. 2018 metais Universitete dirbo 2 dėstytojai 
užsieniečiai. Mokslo laipsnius turėjo didžioji dalis pedagoginio personalo (72,4 proc.). 

 

9 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal pareigas, proc. 

Asistentas
21 %

Lektorius
24 %Docentas

40 %
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2018 m. Treniravimo mokslo katedroje dirbo 49 (21 moteris, 28 vyrai), Sveikatos, fizinio ir socialinio 
ugdymo katedroje – 29 (22 moterys, 7 vyrai), Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedroje – 13 (8 
moterys, 5 vyrai), Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedroje – 36 dėstytojai (21 moteris, 15 vyrų).  

 

 
10 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal lytį, proc. 

 
Kiek daugiau nei pusė (56,2 proc.) pedagoginio personalo sudarė moterys. Tik profesorių moterų yra 

mažiau nei vyrų, visose kitose pareigybėse moterys sudarė didesnę dalį. 
 

 
11 pav. Pedagoginio personalo atlyginimo koeficientų vidurkis pagal lytį, skaič. 

 
Kaip ir ankstesniais metais, 2018 m. visi Universitete dirbantys asistentai gavo vienodą tarnybinio 

atlyginimo koeficientą. Kitų dėstytojų atlyginimo koeficientų vidurkis lyginant pagal lytį statistiškai 
nesiskyrė. 

Didžiąją dalį (73,1 proc.) Universitete dirbančių asistentų sudarė kviestiniai dėstytojai. 43,8 proc. 
Universitete dirbančių pedagogų iki 1 etato sudarė kviestiniai dėstytojai. 2018 m. kviestiniai dėstytojai sudarė 
31,5 proc. viso pedagoginio personalo. 
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12 pav. Katedrose dirbančių kviestinių dėstytojų skaičius pagal pareigybes 

 

 
13 pav. Dėstytojų tarnybinio atlyginimo koeficientų skirstinys, proc. 

 

 
14 pav. Pedagoginio personalo skirstinys pagal amžių, proc. 
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Mokslo personalas 
 

2018 m. sausio 1 d. mokslo personalas sudarė 10,5 proc. visų Universiteto darbuotojų, gruodžio 
31 d. – 11,4 proc.  

Ataskaitiniais metais konkurso būdu aukštesnes pareigas užėmė 5 mokslo darbuotojai. 
2018 m. Sporto mokslo ir inovacijų institute dirbo 36 mokslo darbuotojai, iš jų – 2 iš užsienio. 

94,4 proc. mokslo darbuotojų turėjo mokslo laipsnį. 

 
15 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal pareigas, proc. 

 

 
16 pav. Mokslo personalo skirstinys pagal amžių, proc. 
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17 pav. Mokslo darbuotojų skirstinys pagal lytį, skaič. 

 
Visų asmenų, ėjusių jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, tarnybinio atlyginimo koeficientas 

buvo vienodas. 50 proc. jaunesniųjų mokslo darbuotojų turėjo daktaro laipsnį. Vyresniųjų mokslo 
darbuotojų moterų tarnybinio atlyginimo koeficientų vidurkis 6 proc. didesnis nei vyrų. Kitų mokslo 
darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficientų vidurkiai, lyginant moterų ir vyrų, reikšmingai nesiskyrė. 

 

 

18 pav. Mokslo personalo atlyginimo koeficientų vidurkis pagal lytį, skaič. 

 
Apibendrinant galima pasakyti, kad mokslo personalo sudėtis, lyginant su ankstesniais metais, išliko 

panaši. Kiek daugiau nei pusė (55,6 proc.) mokslo personalo dirbo visu etatu. Daugiau nei du penktadalius 
(41,7 proc.) mokslo personalo sudarė moterys. Didžiausią darbuotojų dalį (44,0 proc.) sudarė mokslo 
darbuotojai. 
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Administracinis ir aptarnaujantis personalas 
 
2018 m. administracinis ir aptarnaujantis personalas sudarė 48,6 proc. visų Universiteto 

darbuotojų. 11,7 proc. administracijos darbuotojų turėjo mokslo laipsnį. Ataskaitiniais metais kiek daugiau 
nei du trečdalius (63,0 proc.) administracinio ir aptarnaujančio personalo sudarė moterys. 65,6 proc. 
administracinio ir pagalbinio personalo dirbo 1 etatu, likusi dirbančiųjų dalis dirbo ne visą darbo dieną.  

 

 
19 pav. Administracinio ir aptarnaujančio personalo skirstinys pagal amžių, proc. 

 

 
20 pav. Administracinio personalo darbuotojų atlyginimo koeficientų vidurkis pagal lytį, skaič. 

 
Ataskaitiniais metais didžiąją aptarnaujančio personalo dalį sudarė vyresnio amžiaus darbuotojai, 

dirbo tiek pat moterų ir vyrų. Viso aptarnaujančio personalo tarnybinio atlyginimo koeficientas buvo 
vienodas. 80,8 proc. aptarnaujančio personalo dirbo 1 etatu. 
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21 pav. Universiteto darbuotojų skirstinys pagal išėjimo iš darbo priežastis, proc. 

 
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo: 
1. Išrinkta LSU darbo taryba (2018 m. kovo 26 d.). 
2. LSU rektoriaus įsakymu patvirtinta Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka, kurios 

tikslas – užtikrinti visų darbuotojų ir besikreipiančių dėl įdarbinimo asmenų vienodą padėtį tiek iki darbo 
sutarties sudarymo, tiek po jo, nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos (2018 m. 
lapkričio 19 d.). 

Buvo atlikta savianalizė, siekiant išlaikyti Europos komisijos apdovanojimą „HR excellence in 
Research“. Savianalizės rengimo metu buvo atlikta akademinio personalo apklausa, parengta remiantis 
Europos mokslininkų chartijos ir priėmimo į darbą elgesio kodeksu. Iš viso apklausoje dalyvavo 72 LSU 
darbuotojai (26 vyrai, 46 moterys). Visų darbuotojų, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, geriausiai buvo 
vertinama mokslinių tyrimų laisvė (4,30 balo), profesinė atsakomybė (4,20 balo), vadovavimas mokslinei 
veiklai ir vadovo pareigos (4,18 balo). Blogiausiai vertinta galimybė pasinaudoti karjeros konsultavimu (3,16 
balo), finansavimas ir alga (3,22 balo) bei stabilumas ir darbo pastovumas (3,32 balo). Todėl, atsižvelgiant į 
apklauso rezultatus, buvo priimtas sprendimas investuoti į mokslininkų karjeros konsultavimą bei 
kvalifikacijos kėlimo sistematizavimą. 
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Pagrindiniai Universiteto Infrastruktūros skyriaus uždaviniai yra studijų ir mokslo bazės plėtra, 
atnaujinimas ir tobulinimas, pastatų eksploatacija ir priežiūra, Universiteto turto valdymas, studentų 
apgyvendinimo paslaugos ir jų kokybės gerinimas. Socialinės paskirties infrastruktūra sudaro sąlygas 
bendruomenės nariams pailsėti, atgauti jėgas, gerai jaustis. 

Infrastruktūros skyrius (toliau – Skyrius) vykdo nekilnojamojo turto objektų įteisinimo, renovacijos, 
eksploatacijos, techninės priežiūros, apsaugos ir racionalaus išteklių naudojimo funkcijas.  

 
Pastatai ir žemės sklypai 
Universitetas patikėjimo ir nuosavybės teise disponavo pastatais, kurių bendras plotas 31 899,90 kv. m, 

naudojamais plėtojant Universiteto veiklą. 
Visi žemės sklypai po pastatais ir prie jų yra Lietuvos Respublikos nuosavybė, Universitetas yra 

panaudos gavėjas. Universitetas panaudos teise pagal sutartis naudojasi 4,9918 ha ploto valstybinės žemės 
sklypu, Sporto viešbučio žemės sklypo ribos yra neatskirtos nuo bendro pastato naudojamo sklypo. 

 
Patalpų priežiūra 
Skyrius prižiūri ir kontroliuoja visus Universiteto pastatus, jų techninių rodiklių apskaitą, užtikrina jų 

apsaugą. 
 
Patalpų nuomos administravimas 
Nuomos tikslas – išlaikyti ir efektyviai panaudoti valstybės patikėtą turtą. Universitetas nuomoja 

patalpas pagal ilgalaikės nuomos sutartis viešojo maitinimo paslaugoms teikti, pardavimo automatams 
įrengti ir kt. (38 lentelė). 
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38 lentelė. Pajamos, gautos už LSU patalpų nuomą ir paslaugas 2016–2018 m. 

Objekto pavadinimas 
2016 m. 
pajamos, 

Eur 

2017 m. 
pajamos, 

Eur 

2018 m. 
pajamos, 

Eur 

Skirtumas, 
lyginant su 
2017 m.,  
% ir Eur 

2018 m. 
atlyginimai ir 
komunalinės 

paslaugos, 
Eur 

2018 m. 
lėšos iš 

valstybės 
biudžeto, 

Eur 

2018 m. 
pajamos ir 

lėšos iš 
valstybės 
biudžeto, 

Eur 

Pajamos, 
Eur 

Baseinas 34674  35679 41717 17 (6038)     
Maniežas 32762  39727 49107 24(9380)     
Auditorijos, sporto 
salės 

20823 13267 18174 37(4907)     

Knygų pardavimas, 
ilgalaikė nuoma  

20823 13267 18174 37(4907)     

I bendrabutis 113729 101832 112061 10(10229)     
II bendrabutis 80646  67865  118806 75(50941)     
Bendrabučių pajamos 
iš komercijos 

 8653 5516 -36(-3137)     

Palangos poilsio bazė 5100 0 6480  6480     
Birštono bazė 0 0 1381 1381     

Iš viso 289363 280493 366766 31(86273) 795820 672000 1038731 242911 
 
2018 m. Įgyvendinti projektai: 
1. 2018 m. buvo siekiama pagerinti studentų gyvenimo sąlygas bendrabučiuose: 
1.1. Nupirkta baldų ir kt. ūkinio inventoriaus. Nuosavos lėšos, 26319 eurų. 
1.2. Suremontuotas II bendrabučio (Aušros g. 42a) 3 aukštas (perklotos grindys, suremontuotos 

sienos, lubos, pakeistas apšvietimas, suremontuoti vonios kambariai). Nuosavos lėšos, 26300 eurų. 
1.3. Suremontuotos studentų atstovybės patalpos. Nuosavos lėšos, 8000 eurų. 
2. Nugenėti medžiai LSU teritorijoje. Nuosavos lėšos, 2400 eurų.  
3. Suremontuotas II rūmų 406 kab. Nuosavos lėšos, 2210 eurų. 
4. Išasfaltuotas kiemas, pravažiavimas. Nuosavos lėšos, 31000 eurų. 
5. Sutvarkyta aikštelė (žalias namukas). Rėmėjų lėšos. 
6. I bendrabučio stoge sudėtos vandens nubėgimo įlajos. Nuosavos lėšos, 1300 eurų. 

 
Studentų apgyvendinimas 
Apgyvendinti visi bendrabučio suteikimo prašę studentai. I Universiteto bendrabutyje (Perkūno al. 3) 

apgyvendinta 250 studentų, II (Aušros g. 42A) – 154 studentai. 
Bendrabučius administruoja Universiteto darbuotojai. Valymo paslaugas teikia UAB „BSS Grupė“. 
 
Šilumos punktai 
Universitete yra 9 šilumos punktai, kurie šildo 20 806,68 kv. m plotą. Penkiuose punktuose įdiegta 

šiuolaikinė šilumos reguliavimo įranga, kuri reaguoja į lauko temperatūros svyravimus ir leidžia sutaupyti 
lėšų. 

 
Transportas 
Transporto padalinys skirtas Universiteto studentams ir administracijai aptarnauti, administracinei 

ir ūkinei veiklai užtikrinti. Studentai vežami į mokomąsias praktikas, sporto varžybas. 
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39 lentelė. Automobilių eksploatacijos ir remonto išlaidos 

Išlaidų paskirtis 2016 m., Eur 2017 m., Eur 2018 m., Eur 
Kuras 6 195,84 6 809,86 5000 
Eksploatacija ir remontas 1 155,81 1 755,92 1407,28 
Draudimas 858,53 1 351,00 1351 
Transporto nuoma 5 163,93 4 846,35 4046 

Iš viso 13 374,11 14 763,13 11804,28 
 
Automobilių ūkyje yra 4 automobiliai; autobusas Isuzu Turkuaz (27 vietų) ir Toyota Avensis 

neeksploatuojami dėl blogos techninės būklės. Abu šie automobiliai šiuo metu yra parduodami aukcione.  
Transporto padalinyje dirba 2 vairuotojai. 
 

40 lentelė. Automobiliai ir jų eksploatacija 

Automobilio markė 
Nuvažiuota km Sunaudota degalų, l 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 
Ford Transit 21 872 26 599 23045 2 526,21 3 018,98 2658,31 
VW JETTA 31 378 29 815 29541 2 008,19 1 908,16 1745,66 

Iš viso 53 250 56 414 52586 4 534,40 4 927,14 4403,97 
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Lietuvos sporto universiteto finansai valdomi pagal Tarybos priimtus sprendimus ir vadovaujantis 
patvirtintomis, apskaitos politikai priskiriamomis finansų ir buhalterinės apskaitos bei atskaitomybės 
taisyklėmis ir nuostatomis, neprieštaraujančiomis LR Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymui, LR 
Vyriausybės, LR Finansų ministerijos nutarimams, įsakymams, kitiems su buhalterinės apskaitos tvarkymu 
susijusiems teisės aktams. Nuo 2010 m. sausio 1 d. Universitetas vykdo apskaitą vadovaudamasis VSAFAS 
standartais, taikoma finansų apskaitos programa LIEMSIS (naujas pavadinimas – EDINA). 

Finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 metus pateikimo konsoliduojančiam asmeniui – Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai – terminas yra 2019 m. kovo 14 d. Ataskaitoje detaliau 
nagrinėjamos atskiros finansų valdymo sritys: pajamos, išlaidos (pavaizduotos programinių biudžetų pinigų 
judėjimo principu), gautinų ir mokėtinų sumų dinamika, tikslinių lėšų pagal strategines kryptis įplaukos, 
studentų rėmimo išlaidos. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas yra euras, todėl 
visi duomenys yra pateikti eurais. 

 
 

Pajamos 
 
2018 m. LR Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintos dvi veiklos programos: Aukščiausiosios 

kvalifikacijos specialistų rengimo ir mokslo plėtojimo bei Studentų rėmimo ir jų kreditavimo. Valstybės 
biudžeto asignavimų LSU programoms vykdyti gauta 2959,6 tūkst. Eur. Veiklai vykdyti buvo skirta dar 
2895,4 tūkst. Eur LSU nuosavų lėšų, iš jų 775 tūkst. Eur – nepanaudotas 2017 m. likutis. 

Programinio biudžeto struktūra pagal programas pavaizduota 24 paveiksle. Diagramoje matyti, kad 
valstybė 2018 metais finansavo tik pusę Universiteto lėšų poreikio. Kitą pusę lėšų Universitetas užsidirbo iš 
savo pagrindinės veiklos – studijų ir kitų Statute numatytų veiklų. 

Programinio biudžeto dinamika pavaizduota 22 paveiksle. Didėjant valstybės finansuojamų studentų 
skaičiui ir mažėjant savo lėšomis besimokančių studentų, santykinai mažėja Universiteto uždirbamos nuosavos 
lėšos. 
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22 pav. LSU patvirtintų programų pajamų struktūra 2018 m. 

 
 

 
23 pav. LSU programų finansavimo dinamika 2016–2018 m. 

 
2018 m. valstybės biudžeto asignavimai ir LSU nuosavos lėšos su nepanaudotu 2017 m. likučiu 

pateikta 41 lentelėje. 
Iš 5855 tūkst. Eur 5611,2 tūkst. Eur (95,8 proc.) buvo skirta paprastosioms išlaidoms (darbo 

užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, prekėms ir paslaugoms, darbdavio socialinei paramai, 
stipendijoms) ir 243,8 tūkst. Eur (4,2 proc.) – nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam materialiajam ir 
nematerialiajam turtui įsigyti). 

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

Išlaidos 2016 m. 2017 m. 2018 m. 
Paprastosios išlaidos 5368 5394,6 5611,2 
Nepaprastosios išlaidos 720 168 243,8 

Iš viso 6088 5562,6 5855 
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Universiteto lėšų, skirtų paprastosioms išlaidoms ir ilgalaikiam turtui įsigyti iš valstybės biudžeto ir 
nuosavų lėšų, 2016–2018 m. dinamika pateikta 24 paveiksle. 

 

 
24 pav. Valstybės biudžeto subsidijų ir LSU nuosavų lėšų dinamika 2016–2018 m. (tūkst. Eur) 

 
Diagramoje matyti lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti mažėjimas dėl jau antrus metus iš eilės neskiriamo 

finansavimo šioms reikmėms iš valstybės biudžeto. 
 
Lietuvos sporto universiteto nuosavos lėšos  
Per 2018 metus gauta 2195 tūkst.  Eur nuosavų lėšų pajamų, t. y. 7,3 proc. arba 172,6 tūkst. Eur 

mažiau nei 2017 m. LSU nuosavų lėšų struktūra pateikta 42 lentelėje. 
 

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

Objekto pavadinimas 2016 m. 2017 m. 2018 m. Procentinė visų pajamų 
dalis 2018 m. (proc.) 

Mokesčiai už studijas 1920,1 1994,2 1776,9 81,0 
Maniežo paslaugos 32,8 39,7 48,9 2,2 
Birštono bazės paslaugos 0,6 0 1,4 0,1 
Palangos poilsio bazės paslaugos 5,1 0 6,5 0,3 
Baseino paslaugos 34,7 35,7 41,7 1,9 
Bendrabučių veikla 194,4 169,7 221,9 10,1 
Patalpų nuoma 9,1 8,4 8,2 0,4 
Mokslo tiriamieji darbai 20,7 13,3 21,7 1,0 
KKPC seminarai, kursai, konferencijos 58,6 32,6 25,8 1,2 
Kita veikla (trumpalaikė sporto bazių nuoma, 
komunalinės paslaugos, knygų pardavimas ir kt. 
paslaugos) 

47 74 42 1,9 

Iš viso 2323,1 2367,6 2195,0  
 
Didžioji pajamų dalis (81,5 proc.) – mokesčiai už studijas. Pajamų už studijas mažėjimą lėmė savo 

lėšomis studijuojančių studentų mažėjimas. Pajamos iš bendrabučių veiklos išaugo dėl išaugusio 
bendrabučių užimtumo: 2018 m. gauta 221,9 tūkst. Eur, t. y. 23,5  proc. arba 52,2 tūkst. Eur daugiau nei 
2017 m. Stebimas pajamų už mokslo tiriamuosius darbus (8,4 tūkst. Eur) augimas.  

Bendros šios finansavimo programos pajamų kaitos tendencijos pateiktos 25 paveiksle.  
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25 pav. LSU nuosavų lėšų dinamika 2016–2018 m. (tūkst. Eur) 

 
Diagrama rodo uždirbamų pajamų mažėjimą, kurį iš dalies kompensuoja didėjančios valstybės 

biudžeto lėšos, skirtos valstybės finansuojamų studentų krepšeliams. 
 
Tikslinės lėšos 
Be valstybės biudžeto ir nuosavų lėšų, Universitetas 2018 m. gavo ir tikslinės paskirties lėšų, kurias 

sudarė parama bei lėšos, skirtos projektinei veiklai vykdyti. Informacija pagal lėšų davėjus pateikta 
43 lentelėje. 

 
43 lentelė. Tikslinių lėšų skirstinys pagal lėšų davėjus  

Eil. 
Nr. Projekto pavadinimas Projekto kodas 

Suma, 
tūkst. 

Eur 
MOKSLO PROJEKTAI 

1. Rianodino receptorių kaitos poveikis jaunų ir pagyvenusių vyrų 
griaučių raumenų funkcijai ir sveikatos biologiniams rodikliams  

Nr. SEN-08/2016 53,4 

2. Mobilių sveikatos technologinių sistemų, skirtų asmeniui valdyti 
aerobinės ištvermės krūvį ir gauti e. konsultacijas, sukūrimas 
(HRVworkout) 

Nr. S-J05-LVPA-K-01-0076 5,7 

3. Išmanieji ortopediniai įtvarai senyvo amžiaus žmonių aktyvumui 
skatinti 

Nr. S-MIP-17-29 44 

4. Patyčios ir priekabės sporte: fenomeno analizė Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190 57 
5. Non-intrusive human fatigue assessment (Fatigue) Nr. 01.2.2-MITA-K-702-02-0001 15,9 
6. Išvyka į Baltijos mokslo programos informacinį renginį Estijos 

Respublikoje (Talinas) 
Nr. S-LNBP-18-33 0,3 

7. Išvyka į Baltijos mokslo programos informacinį renginį Estijos 
Respublikoje (Talinas) 

Nr. S-LNBP-18-34 0,2 

8. Parama paskelbti straipsnį „Prefrontalinės žievės aktyvumas 
prognozuoja jaunų ir vyresnio amžiaus vyrų protinį nuovargį, 
atliekant „Go/NoGo“ užduotį“ žurnale „Frontiers in 
Neuroscience“ 

Nr. P-PUB-18-52 2,3 

9. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Nutarimas Nr. 42 3,1 
10. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Sut. Nr. BS-21 3,6 
11. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Konferencijai „Sportininkų 

rengimo valdymas ir sportinį 
darbingumą lemiantys 
veiksniai“ 

3 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 

12. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas Bendradarbiavimo sutartis 
Nr. BS-21, 2016 m. lapkričio 10 d. 

10 

Iš viso mokslo projektų 198,5 
STUDIJŲ PROJEKTAI 

1. AtLETyC – Athletes Learning Entrepreneurship – a new Type of 
Dual Career 

Nr. 2015-3343/001-001  6,1 

2. iCoachKids: Innovative Education & Training for a Specialist 
Children & Youth Coaching Workforce 

Nr. 2016-1-UK01-KA202-024445 10,8 

3. Internationalisation of the Sport Volunteers Movement 
SCULT.com 

Nr. 2016-3321/001-001 2,8 

4. Laisvalaikio ir darbo kokybinės indikacijos vertinimas Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-03-0137 2 
5. Trumpalaikio kūno vėsinimo poveikis fiziologiniam stresui  

ir cholesterolio koncentracijai 
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0048 2,8 

6. Galvos vėsinimo poveikis nuovargiui, atliekant tris skirtingas 
izometrinio krūvio strategijas, išsėtine skleroze sergantiems 
asmenims 

Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0114 2,8 

7. Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL)  Nr. 2017-3038/001-001 9,9 
8. A serious Game Approach in Mitigating performance 

Enhancement culture in youth (GAME) 
Nr. 2017-3345/001-001 7,7 

9. Build Opportunities for Nourishment Doing Sports B.O.N.D.S. Nr. 2017-2933/001-001 2,1 
10. Athletics for young and teachers all over Europe (AYTOE) Nr. 2017-2178/001-001 3,8 
11. Basic Motor Competiences in Europe – Assesment and 

Promotion (BMC-EU) 
Nr. 2017-3312/001-001 8,6 

12. Švietimo mainų paramos fondas Sut. Nr. 2017-09.3.1-ESFA-V-709-
01-0003 

3,3 

13. Jungtinės veiklos sutartis projekto Nr. 15-200-15/11/03/01 prie 
09.3.1-ESFA-V-709-01-0001  

1,1 

14. ERASMUS+ (Media as a channel of Athletes’ Dual Careers 
promotion and education (EdMedia)) 

Sut. Nr. 2018-2708/001-001 250,4 

15. Studentų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų rėmimas Neįgaliųjų reikalų departamentas 12,7 
16. Specialybės kalbos dėstymo programa Valstybinė lietuvių kalbos 

komisija  
4,6 

17. Erasmus studentų mainų programai ERASMUS+ Sut. Nr. 2018-1-LT01-KA103-
046659 

107,5 

18. Erasmus studentų mainų programai ERASMUS+ Sut. Nr. 2017-1-LT01-KA103-
034873 

37,3 

19. Erasmus studentų mainų programai ERASMUS+ Sut. Nr. 2018-1-LT01-KA107-
046891 

64,9 

20. Erasmus studentų mainų programai ERASMUS+ Sut. Nr. 2018-LT-NAC-141 31,7 
21. Erasmus studentų mainų programai ERASMUS+ Sut. Nr. 2017-LT-NAC-102 0,5 

Iš viso studijų projektų 573,4 
SPORTO PROJEKTAI 

1. Gitaro Skobo parama Sporto stipendija 0,6 
2. Rimanto Rutkausko parama – vardinė stipendija didelio 

meistriškumo sportininkui Sut. Nr. S-24  
0,6 

3. Kauno r. savivaldybės administracija Sut. Nr. MS-7 0,8 
4. Arnas Rimdeika Parama sut Nr. S-18 0,3 
5. Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio lyga Parama sut. Nr. S-22 2 

Iš viso sporto projektų 4,3 
PARAMA 

1. VMI pervesta 2 proc. parama   0,2 
Iš viso projektų 776,4 



 
Finansų valdymas 

66 

Išlaidos 
 
Pagal Tarybos patvirtintą patikslintą LSU 2018 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, paprastosioms išlaidoms 

ir stipendijoms buvo numatyta 5611,2 tūkst. Eur. 2018 m. šioms išlaidoms buvo gauta 5611,2 tūkst. Eur, iš 
jų stipendijoms – 372,4 tūkst. Eur. 

2018 m. patikslintoje sąmatoje nepaprastosioms išlaidoms (ilgalaikiam turtui įsigyti) buvo numatyta 
243,8 tūkst. Eur. 

Biudžeto programų ir nuosavų lėšų pajamų ir išlaidų ataskaita pateikiama 44 lentelėje. 
 

44 lentelė. 2018 m. biudžeto programų bei nuosavų lėšų pajamų ir išlaidų ataskaita (tūkst. Eur) 

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 2959,6 2959,6 2959,6 2651,6 2651,6 2141 5611,2 5611,2 5100,6 
1.1. Iš viso Darbo užmokestis 2429,6 2429,6 2429,6 1504,3 1504,3 1302,4 3933,9 3933,9 3732 
1.1.1. Darbo užmokestis* 1851,8 1851,8 1851,8 1127,8 1127,8 979,9 2979,6 2979,6 2831,7 
1.1.2. Socialinio draudimo įmokos 577,8 577,8 577,8 376,5 376,5 322,5 954,3 954,3 900,3 
1.2. Prekių ir paslaugų naudojimas 286 286 286 1012,9 1012,9 733,6 1298,9 1298,9 1019,6 
1.2.1. Medikamentai    1 1 0,3 1 1 0,3 
1.2.2. Ryšių paslaugos    5 5 3 5 5 3 
1.2.3. Transporto išlaidos    17 17 15,5 17 17 15,5 
1.2.4. Apranga ir patalynė    4 4 0,4 4 4 0,4 
1.2.5. Komandiruotės    32 32 22 32 32 22 
1.2.6. Materialiojo ir nematerialiojo 
turto nuomos išlaidos 

   3 3 0,5 3 3 0,5 

1.2.7. Materialiojo turto paprastojo 
remonto išlaidos 

   201 201 168,3 201 201 168,3 

1.2.8. Kvalifikacijos kėlimas    6,2 6,2 2,5 6,2 6,2 2,5 
1.2.9. Ekspertų ir konsultantų 
paslaugų įsigijimo išlaidos 

   18 18 14,6 18 18 14,6 

1.2.10. Komunalinės paslaugos 286 286 286 59 59 60,8 345 345 346,8 
1.2.11. Informacinių technologijų 
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

   86,7 86,7 58,8 86,7 86,7 58,8 

1.2.12. Reprezentacinės išlaidos    25 25 8,8 25 25 8,8 
1.2.13. Ūkinio inventoriaus 
įsigijimo išlaidos 

   82,8 82,8 35,7 82,8 82,8 35,7 

1.2.14. Kitų prekių ir paslaugų 
įsigijimo išlaidos 

   472,2 472,2 342,4 472,2 472,2 342,4 

1.3. Darbdavių socialinė parama 
pinigais 

   6 6 3 6 6 3 

1.4. Iš viso stipendijų 244 244 244 128,4 128,4 102 372,4 372,4 346 
1.4.1. Studentams 53 53 53 90 90 90 143 143 141,7 
1.4.2. Doktorantams 191 191 191 38,4 38,4 12 229,4 229,4 204,3 
2. Nepaprastųjų išlaidų iš viso: 0 0 0 243,8 243,8 109 243,8 243,8 109 
2.1. Kitos mašinos ir įrenginiai    240,3 240,3 109 240,3 240,3 109 
2.2. Patentai, licencijos    3,5 3,5 0 3,5 3,5 0 
1+2 Iš viso išlaidų 2959,6 2959,6 2959,6 2895,4 2895,4 2250 5855 5855 5209,6 
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2018 m. paprastosios išlaidos (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, prekės ir paslaugos, 
darbdavių socialinė parama pinigais ir stipendijos) sudarė 95,9 proc. bendrųjų išlaidų. Išlaidos turtui įsigyti 
sudarė 2 proc. bendrųjų išlaidų. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos sudarė 71,6 proc. bendrųjų 
išlaidų. Darbo užmokesčio išlaidų skirstinys pagal sritis pateiktas 26 paveiksle. 

 

 

26 pav. 2018 m. LSU darbo užmokesčio skirstinys pagal sritis 

 
Išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas pateiktas 27 paveiksle. 
 

 
27 pav. 2018 m. LSU išlaidų skirstinys pagal patvirtintas programas (tūkst. Eur) 
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Paprastųjų išlaidų struktūra pateikta 28 paveiksle. 
 

 

28 pav. 2018 m. paprastųjų išlaidų struktūra pagal patvirtintas programas (tūkst. Eur) 

 

 
29 pav. 2018 m. išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūra (tūkst. Eur) 

 
Išlaidų prekėms ir paslaugoms struktūroje didžiąją dalį sudarė išlaidos komunalinėms paslaugoms – 

346,8 tūkst. Eur (47 proc.), kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (reagentai, inventorius iki 500 Eur, 
leidybos darbai, projektų kofinansavimas, pastatų priežiūra ir kitos paslaugos) – 342,4 tūkst. Eur (8 proc.). 

2018 m. planuota įsigyti ilgalaikio turto už 243,8 tūkst. Eur. Iš nuosavų lėšų įsigyta turto už 109 tūkst. 
Eur. Nupirkta laboratorinės ir studijų įrangos (83,5 tūkst. Eur), baldų ir biuro įrangos (11,8 tūkst. Eur) 
kompiuterinės įrangos (13,7 tūkst. Eur), įsigyta turto, būtino mokslinei veiklai vystyti ir studijų procesui 
užtikrinti. Vienas didžiausių studijų ir mokslinės įrangos pirkinių 2018 metais buvo iš nuosavų ir KKSD lėšų 
nupirkta sportininkų vidinių ir išorinių fizinių krūvių registravimo ir analizavimo sistema. 
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LSU skolos 
Bendra LSU skolų dinamika pateikta 45 lentelėje.  
 

45 lentelė. LSU skolos 2016–2018 m. (tūkst. Eur) 

 2016 m. 2017 m. 2018 m. 
LSU skolos 14,3 39,8 59,3 

 
Universiteto skolų kreditoriams augimą 2018 m. lėmė išaugusios komunalinių patarnavimų 

sąnaudos. 
Bendra skolų Universitetui (uždirbtos, bet negautos pajamos) dinamika 2016–2018 m. pateikta 

46 lentelėje. 
 

46 lentelė. Bendra skolų Universitetui dinamika 2016–2018 m. (tūkst. Eur) 

 2016 m. 2017 m. 2018 m. 
Skolos LSU 287,5 425,4 382,1 

 
30 paveiksle pateikti Universiteto įsiskolinimo ir skolų Universitetui duomenys rodo, kad gautinos 

sumos visiškai padengia mokėtinas sumas. 
 

 

30 pav. Skolų Universitetui ir Universiteto skolų dinamika 2016−2018 m. (tūkst. Eur) 

 
Skolų Universitetui mažėjimą didžiąja dalimi lėmė palankių mokėjimo sąlygų sudarymas studentams 

už suteiktas paslaugas (studijas, bendrabučio paslaugas). 
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Studentų rėmimas 
 
Stipendijos 
2018 m. LSU vykdė Studentų rėmimo ir kreditavimo programą. Šiai programai įgyvendinti buvo 

gauta 244 tūkst. Eur ir skirta 128,4 tūkst. Eur iš Universiteto nuosavų lėšų. Doktorantų stipendijų išlaidoms 
kompensuoti buvo gauta 15,9 tūkst. Eur, pagal vykdomą LMT finansuojamą projektą. Šių lėšų panaudojimo 
skirstinys pateiktas 47 lentelėje. 

 
47 lentelė. 2018 m. išlaidų studentams remti skirstinys 

Išlaidų rūšis Suma, tūkst. Eur 
Išmokėta stipendijų pagal mokymosi rezultatus 138,5 
Išmokėta vienkartinių stipendijų 3,2 
Išmokėta stipendijų doktorantams 220,2 

Iš viso 361,9 
 
2018 m. LSU pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 1187 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl finansinės pagalbos 
priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“ teikė paramą neįgaliems studentams, studijuojantiems Universitete – jiems buvo išmokėta 
12097 Eur. Šią programą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR SADM. Paramos išlaidų 
skirstinys pateiktas 48 lentelėje. 

 
48 lentelė. 2018 m. lėšos, skirtos neįgaliems studentams remti 

Išlaidų rūšis Suma, Eur 
Specialiesiems poreikiams tenkinti 9787 
Tikslinė išmoka studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti 2310 

Iš viso 12097 
 
2018 metais buvo mokamos ir tikslinės stipendijos pedagogų rengimo programų studentams. Iš viso 

išmokėta 24,4 tūkst. Eur. Šias stipendijas finansuoja LMT Ugdymo plėtotės centras. 
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Ryšių su visuomene skyrius (toliau – RSV skyrius) siekė planingai ir aktyviai pristatyti visuomenei 
Universitetą ir jo veiklas, numatytas 2018–2022 metų LSU veiklos plėtros strategijoje. Vienas svarbiausių 
tikslų – Universiteto žinomumo didinimas ir ženklo stiprinimas, sporto ir sveikatinimo sričių ekspertinių žinių 
lyderystė, sporto mokslo ir studijų svarbos pristatymas. 

Svarbus 2018 metų Universiteto įvertinimas – Ranking Web of Universities reitingo duomenimis – 
Lietuvos sporto universitetas tarp kelių šimtų viso pasaulio sporto universitetų / akademijų užima šeštą 
vietą. Pasaulio universitetų internetinio reitingo pagrindinis rodiklis – interneto svetainė, jos kokybiškas 
turinys ir joje esančios informacijos kiekis (straipsniai, nuotraukos, vaizdo medžiaga) bei matomumas 
paieškos sistemose. 

Vienas svarbiausių Universiteto identiteto stiprinimo darbų – naujos svetainės sukūrimas. Joje daug 
dėmesio skiriama LSU ženklo pozicionavimui, kokybiško turinio kūrimui, studijų ir mokslo pristatymui. Nauja 
svetainė moderni ne tik vizualiniais, dizaino, bet ir technologiniais sprendimais – vienas svarbiausių – 
pritaikomumas mobiliesiems įrenginiams. 

Skyrius sėkmingai tęsė ir rinkodaros kampaniją „Tavo ateities komanda“. Jos metu buvo 
pristatomos studijų programos, absolventų pasiekimai, įsidarbinimo galimybės, sporto ir sveikatinimo sričių 
plėtra Lietuvoje ir pasaulyje. Vienas svarbiausių šios kampanijos dalių – Universiteto renginys „Moksleivių 
diena su LSU“, į kurį susirenka keli šimtai moksleivių iš visos Lietuvos. Universitetas studijų ir mokslo 
pasiekimus pristatė didžiausiose šalies aukštojo mokslo mugėse Kaune ir Vilniuje, įgyvendino reklaminę 
kampaniją socialiniuose tinkluose ir didžiausiuose šalies interneto portaluose.  

Reklaminė kampanija „Your Future Team“ rengta didžiausiuose pasaulio studijoms pristatyti 
skirtuose portaluose, socialiniuose tinkluose ir Universiteto svetainėje anglų kalba. 

Dar vienas svarbus viešinimo projektas, pristatęs Universiteto alumnų veiklas ir reikalingumą 
visuomenei, – „LSU absolventai“. Jos metu patirtimi, patarimais, kaip siekti tikslų, dalijosi įvairių studijų 
programų ir karjeros aukštumų pasiekę Universiteto alumnai. 

Viešajai nuomonei formuoti ir dalytis žiniomis su visuomene pradėtas įgyvendinti viešinimo 
projektas „LSU ekspertai pataria“, kurio svarbus akcentas – sporto mokslas. Sporto ir sveikatinimo žiniomis, 
patarimais Universiteto specialistai dalijasi žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, kuriami vaizdo reportažai 
ir straipsniai. 

Nuolat didėja informacijos pateikimo kiekis žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. LSU siekia tapti 
sporto ir sveikatinimo sričių nuomonės formavimo lyderiu, tad svarbus ir nuolatinis auditorijos augimas 
socialiniuose tinkluose. Šiuo metu Universitetas informaciją viešina septyniose paskyrose (dvi paskyros – 
anglų kalba). Didelio populiarumo sulaukė Facebook paskyra anglų kalba, kurioje pristatomos Universiteto 
veiklos, studentai iš užsienio ir jų pasiekimai. 
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Dar viena svarbi sritis – vidinė komunikacija, bendruomenės ryšių stiprinimas. Vienas įdomiausių 
2018 metų projektų – „LSU pirmakursiai“. Jame pristatomi įvairių studijų programų pirmo kurso studentai, 
jų pasirinkimo motyvai, sėkmės istorijos ir pasiekimai.  

Tęsiamas ir viešinimo projektas „LSU autonomija“. Joje pateikiama visa informacija apie Aukštojo 
mokslo reformą, Universiteto svarbą visuomenei, svarbiausius sprendimus ir siūlymus.  

Kaip ir įprasta, Skyrius rengė diplomų įteikimo šventes, bendruomenės kalėdinį vakarą, įvairius kitus 
Universiteto renginius. 

Universitetui svarbi socialinė atsakomybė. Jau ne vienus metus LSU bendradarbiauja su Vilniaus ir 
Kauno kraujo donorystės centrais, Universitete rengiamos kraujo donorystės akcijos. 
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Biblioteka 
 
Biblioteka formuoja studijų ir mokslo kryptis atitinkančią leidinių kolekciją ir užtikrina prieigą prie 

naujausių pasaulinių informacijos išteklių Bibliotekoje, Universiteto tinkle ir per nutolusią interneto prieigą. 
Sukurtos ir nuolat tobulinamos mokymosi, savarankiško ir grupinio darbo bei bendravimo erdvės, kuriose 
Bibliotekos darbuotojos kompetentingai ir profesionaliai teikia pagalbą, konsultuoja, kaip rasti, įvertinti ir 
naudoti informacijos šaltinius. 

Bibliotekos veiklos tikslas – kurti kuo geresnes sąlygas Universiteto bendruomenės nariams 
naudotis įvairiais informaciniais ištekliais, diegti naujoves ir teikti kokybiškas informacines paslaugas. 

 
49 lentelė. Bibliotekos leidinių fondas 

 IŠ VISO (egz.): 94 854 
1.1. Turinio atžvilgiu (egz.): 94 854 
1.1.1. Filosofija, religija, visuomenės mokslai (1, 2, 3) 22 342 
1.1.2. Medicina (61) 10 321 
1.1.3. Sportas, žaidimai, kūno kultūra (796) 42 926 
1.1.4. Grožinė literatūra 4 717 
1.1.5. Kita literatūra (0, 5, 6, 7, 8, 9) 14 548 
1.2. Kalbų atžvilgiu (egz.): 94 854 
1.2.1. Lietuvių kalba 49 433 
1.2.2. Anglų, prancūzų, vokiečių ir kitos kalbos 16 623 
1.2.3. Rusų kalba 28 798 
1.3. Leidinių fondas pavadinimais 41 371 
1.4. Rankraščiai (egz.) 5 126 
1.5. 2018 METAIS ĮSIGYTI LEIDINIAI (egz.) 570 
1.5.1. Turinio atžvilgiu (egz.): 570 
1.5.1.1. Filosofija, religija, visuomenės mokslai (1, 2, 3) 97 
1.5.1.2. Medicina (61) 191 
1.5.1.3. Sportas, žaidimai, kūno kultūra (796) 222 
1.5.1.4. Grožinė literatūra 19 
1.5.1.5. Kita literatūra (0, 5, 6, 7, 8, 9) 41 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 
1.5.2. Kalbų atžvilgiu (egz.): 570 
1.5.2.1. Lietuvių kalba 307 
1.5.2.2. Anglų, prancūzų, vokiečių ir kitos kalbos 256 
1.5.2.3. Rusų kalba 7 
1.5.3. Formos atžvilgiu (egz.): 570 
1.5.3.1. Knygos  357 
1.5.3.2. Periodiniai leidiniai: 99 
1.5.3.2.1. Dovanoti periodiniai leidiniai (spausdinti žurnalai) 20 
1.5.3.2.2. Prenumeruojami periodiniai leidiniai: 79 
1.5.3.2.2.1. Spausdinti žurnalai  67 
1.5.3.2.2.2. Elektroniniai žurnalai  10 
1.5.3.2.2.3. Laikraščiai 2 
1.5.3.3. Rankraščiai  76 
1.5.3.4. Garsiniai regimieji dokumentai: 38 
1.5.3.4.1. Garsiniai - 
1.5.3.4.2. Regimieji  36 (el. kn.); 1 (CD) 
1.5.3.4.3. Mišrūs 1 (DVD) 
1.5.4. Leidinių fondas (pavadinimais): 233 
1.5.4.1. Knygos ir periodiniai leidiniai: 119 
1.5.4.1.1. Periodiniai leidiniai: 14 
1.5.4.1.1.1. Dovanoti periodiniai leidiniai 4 
1.5.4.1.1.2. Prenumeruojami periodiniai leidiniai 10 
1.5.4.2. Rankraščiai 76 
1.5.4.3. Garsiniai regimieji dokumentai: 38 
1.5.4.3.1. Garsiniai – 
1.5.4.3.2. Regimieji 37 
1.5.4.3.3. Mišrūs 1 
1.5.5. Leidinių, skirtų mainams, fondas (egz.) 28 
1.6. 2018 METAIS NURAŠYTI LEIDINIAI (egz.) 7 615 
1.6.1. Formos atžvilgiu (egz.): 7 615 
1.6.1.1. Knygos 7 027 
1.6.1.2. Periodiniai leidiniai 357 
1.6.1.3. Rankraščiai 223 
1.6.1.4. Garsiniai regimieji dokumentai 8 
1.6.2. Nurašyti leidiniai (pavadinimais): 260 
1.6.2.1. Knygos 26 
1.6.2.2. Periodiniai leidiniai 3 
1.6.2.3. Rankraščiai 223 
1.6.2.4. Garsiniai regimieji dokumentai 3 
1.6.2.5. Mikrokopijos 5 
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50 lentelė. Bibliotekos turtas 

 IŠ VISO PER METUS GAUTA LĖŠŲ (eurais): 29 678,48 
2.1. Išlaidos iš LSU lėšų (eurais): 24 716,10 
2.1.1. Dokumentams: 16 775,13 
2.1.1.1. Spausdintoms knygoms* 3 279,87 
2.1.1.2. Elektroninėms knygoms, įsigytoms neterminuotai* 4 205,92 
2.1.1.3. Periodiniams leidiniams 9 276,34 
2.1.1.4. Kitiems dokumentams (garsiniams, garsiniams-regimiesiems, CD-ROM) 13,00 
2.1.2. Elektroninių duomenų bazių prenumeratai (eurais) 7 091,92 
2.1.3. Bibliotekinei technikai (eurais) – 
2.1.4. Inventoriui (eurais) 178,07 
2.1.5. Kopijavimo aparato aptarnavimui: kopijavimo popieriui (eurais) 606,20 
2.1.6. Kanceliarinėms prekėms ir kitiems reikalams (eurais) 64,78 
2.2. Gauta lėšų iš rėmėjų (eurais): 1 294,78 
2.2.1. Fizinių ir juridinių asmenų parama: knygos ir periodika (eurais) 1 294,78 
2.3. Gauta lėšų už mokamas paslaugas (eurais): 3 667,60 
2.3.1. Spausdinimo, skenavimo, kopijavimo paslaugos (eurais): 3 667,60 
2.3.1.1. Periodikos ir interneto skaitykloje 3 626,00 
2.3.1.2. Bendrojoje skaitykloje 41,60 
2.4. Gauta lėšų už vėlavimą grąžinti knygas** 475,88 
2.5. Atpirkta knygų už pamestas knygas** 42,00 

* užregistruotoms 2018 m.; ** nepridėta prie iš viso gautų lėšų. 
 

51 lentelė. Bibliotekos skaitytojai 

3.1. IŠ VISO: 1 916 
3.1.1. Studentai: 1 729 
3.1.2. LSU darbuotojai 189 
3.2. Naujai užregistruoti skaitytojai 603 

 

52 lentelė. Bibliotekos lankytojai 

 IŠ VISO: 28 668 
 Studentai 27 993 
4.1. Abonemente 6 573 
 studentai 6 337 
4.2. Skaityklose: 22 095 
 studentai 21 656 
4.2.1. Bendrojoje ir grupinio darbo skaitykloje 7 228 
 studentai 6 921 
4.2.2. Periodikos ir interneto skaitykloje 14 867 
 studentai 14 735 

 

53 lentelė. Dokumentų išdavimas 

 IŠ VISO (egz.): 14 299 
5.1. Spaudinių (egz.): 13 487 
5.1.1. Knygų 10 521 
5.1.2. Periodinių leidinių 2 966 
5.2. Rankraštinių dokumentų (egz.) 796 
5.3. Garsinių, elektroninių ir regimųjų dokumentų (egz.) 16 
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54 lentelė. Tarpbibliotekinis abonementas 

6.1. TBA abonentai – 
6.2. Išsiųsta užklausų – 
6.2.1. Gauta leidinių – 
6.3. Gauta užklausų – 
6.3.1. Išsiųsta leidinių – 
6.4. Tarptautinio TBA abonentai – 
6.4.1. Išsiųsta užklausų – 
6.4.2. Gauta leidinių – 

 

55 lentelė. Bibliotekos renginiai 

7.1. Teminės knygų parodos 9 
7.2. Teminiai ir informaciniai stendai – 
7.3. Naujų knygų parodos abonemente 2 
7.4. Naujų skaityklos knygų ekspozicija 8 
7.5. Teminiai vakarai 2 
7.6. Teminės erdvės 1 
7.7. Meno kūrinių parodos, ekspozicijos 1 

 

56 lentelė. Bibliografinis infomacinis darbas ir informacinės paslaugos 

8.1. Atsakyta į bibliografijos užklausas ir suteikta konsultacijų: 10 212 
8.1.1. Elektroninėmis priemonėmis 1 007 
8.2. Informacinės paslaugos:  
8.2.1. Prenumeruojamos duomenų bazės 24 
8.2.2. Prenumeruojami bibliografinės informacijos tvarkymo įrankiai RefWorks 1 
8.2.3. Prenumeruojama nuotolinės prieigos programa EZproxy 1 

      8.3. Elektroninės paslaugos:  
8.3.1. Gautų elektroninių leidinių (pavadinimais): 93 541 
8.3.1.1. Visateksčių periodinių leidinių 26 419 
8.3.1.2. Visateksčių knygų 4 857 
8.3.2. Naudojimasis elektroninėmis paslaugomis:  
8.3.2.1. Interneto seansų skaičius 163 798 
8.3.2.2. Atsisiųstų dokumentų skaičius 55 190 
8.3.2.3. Atsisiųstų įrašų skaičius 341 790 
8.3.2.4. Virtualių apsilankymų bibliotekos svetainėje skaičius 28 782 
8.4. Informacijos paieškos kursai ir mokymai: 148 
8.4.1. Teminiai mokymai 90 
8.4.2. Įvadiniai mokymai pirmakursiams 58 
8.4.3. Mokymų valandų skaičius 60 
8.4.4. Mokymų dalyvių skaičius: 270 
8.4.4.1. Pirmakursių 204 
8.4.5. Paieškos kataloge konsultacijos 564 
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57 lentelė. Informacinės paieškų sistemos 

9.1. Tarnybinio abėcėlinio katalogo tvarkymas:  
9.1.1. Įdėta kortelių į tarnybinį abėcėlinį katalogą (vnt.) 1 475 
9.1.2. Išimta kortelių iš tarnybinio katalogo (vnt.) 20 
9.1.3. Koreguota kortelių tarnybiniame abėcėliniame kataloge (vnt.) 1 235 
9.2. Leidinių iš fondo (retrospektyva) tvarkymas:  
9.2.1. Atranka, registravimas leidinių modulyje (egz.) 1 638 
9.2.2. Dalykinimas (pavadinimais) 149 
9.2.3. Katalogavimas (pavadinimais), iš jų: 1 350 
9.2.3.1. Grožinės literatūros fondas 1 350 / likutis 175 
9.3. Nurašomų leidinių tvarkymas:  
9.3.1. Nurašomų leidinių akto sudarymas: 4 aktai 
9.3.1.1. Aktas Nr. 1. Neinventorinti leidiniai (periodika) (egz.) 357 
9.3.1.2. Aktas Nr. 2. Inventorinti leidiniai (egz.) 5 012 
9.3.1.3. Aktas Nr. 3. Inventorinti leidiniai (vadovėliai) (egz.) 2 015 
9.3.1.4. Aktas Nr. 4. Magistro darbai, mikrokopijos (egz.) 231 
9.3.2. Įrašų iš inventorinių knygų išbraukymas:  
9.3.2.1. Aktas Nr. 1 nėra 
9.3.2.2. Aktas Nr. 2 5 012 
9.3.2.3. Aktas Nr. 3 2 015 
9.3.2.4. Aktas Nr. 4 231 
9.3.3. Įrašų iš elektroninio katalogo išbraukymas:  
9.3.3.1. Aktas Nr. 1 nėra 
9.3.3.2. Aktas Nr. 2 2019 m. 
9.3.3.3. Aktas Nr. 3 – 
9.3.3.4. Aktas Nr. 4 231 
9.3.4. Įrašų iš tarnybinio katalogo išbraukymas:  
9.3.4.1. Aktas Nr. 1 nėra 
9.3.4.2. Aktas Nr. 2 2 120 / likutis 2 892 
9.3.4.3. Aktas Nr. 3 0 /likutis 2 015 
9.3.4.4. Aktas Nr. 4 231 
9.4. Elektroninių duomenų bazių tvarkymas:  
9.4.1. Elektroninio bibliotekos katalogo tvarkymas:  
9.4.1.1. Iš viso kataloginių įrašų 55 989 
9.4.1.2. LSU kataloginių įrašų per 2018 m.: 1 547 
9.4.1.2.1. Naujų leidinių įrašai 214 
9.4.1.2.2. Retrospektyvinių leidinių įrašai 1 333 
9.4.1.3. Dalykinimas ir sisteminimas (pavadinimais) 263 
 Naujų knygų katalogavimas 150 
9.4.1.4. Lietuvos standartų įrašai per 2018 m. 1 162 
9.4.1.5. Koreguota elektroninio katalogo įrašų (grožinė literatūra) 1 350 
9.5. Elektroninės universiteto personalo mokslinių publikacijų duomenų 

bazės ALEPH PDB tvarkymas: 
 

9.5.1. Iš viso įrašų 8 022 
9.5.2. Įrašų per 2018 m. 285 
9.6.  Elektroninės universiteto personalo mokslinių publikacijų duomenų 

bazės eLABa PDB tvarkymas: 
 

9.6.1. Įrašų sukūrimas, importavimas per 2018 m. 267 
9.7. Elektroninės tezių ir disertacijų bazės tvarkymas (ETD):  
9.7.1. Iš viso įrašų 2 945 
9.7.2. Įrašų per 2018 m. 439 
9.8. Užrašyta lentyninių šifrų 1 538 
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58 lentelė. Personalas 

10.1. IŠ VISO DIRBA DARBUOTOJŲ 11 
10.2. Išsilavinimas:  
10.2.1. Aukštasis 9 
10.2.2. Aukštesnysis 2 
10.2.3. Vidurinis – 
10.3. Bibliotekinis darbo stažas:  
10.3.1.   0–10 metų – 
10.3.2. 10–20 metų 3 
10.3.3. 20–30 metų 1 
10.3.4. 30–40 metų  5 
10.4. Leidybinis darbo stažas:  
10.4.1. 10–20 metų 1 
10.4.2. 20–30 metų 1 
10.5 Profesionalumo ugdymas:  
10.5.1. Konferencijos 3 
10.5.1.1. Dalyvių sk.  5 
10.5.2. Seminarai 20 
10.5.2.1. Dalyvių sk. 44 
10.5.2.2. Iš jų leidybos grupė 9/10 
10.5.3. Bibliotekos organizuojami mokymai 4 
10.5.3.1. dalyvių sk. 17 
10.5.4. Asociacijų renginiai 11 
10.5.4.1. dalyvių sk. 14 
10.5.5. Profesinės-pažintinės ekskursijos 2 
10.5.5.1. Dalyvių sk. 13 
10.6. Aprūpinimas kompiuterine įranga:  
10.6.1. Bibliotekos grupė, iš viso darbo vietų: 10 
10.6.1.1. Kompiuterių / iš jų nešiojamų ir planšetinių 13/2 
10.6.2. Leidybos grupė, iš viso darbo vietų: 2 
10.6.2.1. Kompiuterių 2 

 

59 lentelė. Bibliotekos paslaugos 

 IŠ VISO SPAUSDINTA / SKENUOTA / KOPIJUOTA DOKUMENTŲ (vnt.): 133 264 
11.1. Bibliotekoje: 112 348 
11.1.1. Spalvotų kopijų 1 589 
11.1.2. A3 formato 190 
11.2. II rūmuose: 19 876 
11.2.1. Spalvotų kopijų 573 
11.2.2. A3 formato 49 
11.3. Padaryta fotokopijų bibliotekoje, III a.  1 040 
11.4. Pagal vartotojų grupes (vnt.): 133 264 
11.4.1. Studentų 96 873 
11.4.2. Darbuotojų 36 391 
11.5. Darbo vietų vartotojams, iš viso: 99 
11.5.1. Kompiuterizuotų 37 
11.5.2. Spausdintuvų 3 
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60 lentelė. Santykiniai rodikliai 

12.1 Fondo apyvarta (fonde esančių leidinių išdavimas kartais) 0,15 
12.2. Vienam užregistruotam skaitytojui tenka fonde esančių spaudinių (egz.) 49,51 
12.3. Vidutinis skaitomumas (vienam skaitytojui išduota leidinių, egz.) 7,46 

 
 

Leidyba 
 
61 lentelė. Leidyba (Bibliotekos Leidybos grupė) 

13.1. Išleista leidinių: 9 
13.1.1. Studijų leidinių 5 
13.1.1.1. Vadovėlių – 
13.1.1.1.1. Elektroninio formato – 
13.1.1.2. Studijų knygų  5 
13.1.1.2.1. Elektroninio formato 3 
13.1.2. Mokslo leidinių: 4 
13.1.2.1. Mokslo straipsnių rinkinių  2 
13.1.2.1.1. Elektroninio formato 2 
13.1.2.2. Konferencijų leidinių 1 
13.1.2.2.1. Elektroninio formato 1 
13.1.2.3. Mokslo populiarinimo leidinių 1 
13.1.2.3.1. Elektroninio formato 1 
13.1.3. Informacinių ir kitų leidinių – 
13.2. Suredaguota ir sumaketuota dokumentų: 7 
13.2.1. Mokslo leidinių 1 
13.2.2. Universiteto dokumentų 6 
13.3. Suredaguota (autorinių l.) 109,41 
13.4. Sumaketuota (spaudos l.) 228,76 
13.5. Išleista studijų ir mokslo leidinių (spaudos l. ) 154,26 
13.6. Iš viso per metus gauta lėšų (eurais):  
13.6.1. Išlaidos iš LSU lėšų (eurais): 5621,01 
13.6.1.1. Leidinių leidybai: 5494,39 
13.6.1.1.1. Studijų leidinių leidybai 3006,22 
13.6.1.1.2. Mokslo žurnalų leidybai 2488,17 
13.6.1.2. Vilniaus knygų mugei – 
13.6.1.3. ISBN, ISSN kodams 126,62 
13.6.2. Gauta lėšų iš rėmėjų (eurais) 100,00 
13.6.3. Gauta lėšų iš partnerių (eurais) 2068,48 
13.7. Surinkta už išplatintus leidinius (eurais) 4316,30 
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Išanalizavus 2018 m. LSU darbuotojų ir studentų apklausų apie Informacinių technologijų ir 
nuotolinių studijų centrą (toliau ITNSC) bei jo teikiamų paslaugų kokybę rezultatus paaiškėjo, kad, kaip ir 
2017 metais, respondentai daugumoje tirtų sričių centro veiklą vertina teigiamai.  

Respondentų nuomone, ITNSC darbuotojai kompetentingai atlieka savo pareigas, įsigilina į iškilusias 
problemas, jas sprendžia operatyviai, mandagiai ir aiškiai bendrauja su interesantais, yra lengvai pasiekiami 
telefonu, el. paštu, randami kabinete.  

Kaip ir ankstesniais metais, studentai į ITNSC kreipiasi kur kas rečiau nei darbuotojai. 66 proc. 
apklaustų studentų nesikreipia visiškai arba kreipiasi rečiau nei kartą per metus, o 24,4 proc. – bent kartą 
per metus. 29,4 proc. apklaustų darbuotojų kreipiasi bent kartą per savaitę, o 58,8 proc. – bent kartą per 
mėnesį. Kaip ir ankstesniais metais, darbuotojai dažniausiai į ITNSC kreipėsi dėl informacijos gavimo 
(informacinė sistema (is.lsu.lt), el. paštas (pastas.lsu.lt), e-mokymas (emokymas.lsu.lt), internetas, K diskas 
ir pan.), dokumentų tvarkymo konsultacijų (70,6 proc.), registruodami gedimus (55,9 proc.). Studentai – 
iškilus problemoms jungiantis prie el. išteklių (el. pašto, bevielio interneto, e-mokymo, informacinės 
sistemos) (45 proc.), konsultuodamiesi, norėdami gauti informacijos (40 proc.). 

Abi respondentų grupes „tenkina“ arba „visiškai tenkina“ daugumos skyriaus koordinuojamų sričių 
funkcionalumas ir administravimas: informacinė sistema (is.lsu.lt); e-mokymo sistema (emokymas.lsu.lt); 
LSU internetinė svetainė (www.lsu.lt); LSU pašto ir MS Office 365 programų paketas. Kaip ir ankstesniais 
metais, LSU internetas (wi-fi) bei SU mobilioji aplikacija surinko daugiausia studentų vertinimų „nei tenkina, 
nei netenkina“ iš visų vertintų ITNSC teikiamų paslaugų. Tačiau šiemet šios dvi paslaugos buvo įvertintos 
palankiau ir surinko daugiau vertinimų „tenkina“ bei „visiškai tenkina“ nei ankstesniais metais. Darbuotojai 
LSU internetą (wi-fi) vertina palankiau nei ankstesniais metais, visose srityse daugiausia procentų surinko 
vertinimai „tenkina“ bei „visiškai tenkina“. Deja, vis dar didžioji dalis apklaustų dėstytojų visiškai 
nesinaudoja SU mobiliąja aplikacija. Tačiau didžioji dalis ją naudojančių darbuotojų aplikaciją vertina 
palankiau nei studentai. Metų naujovė – centralizuoto spausdinimo sistema bibliotekoje ir II rūmuose. Jos 
funkcionalumas ir administravimas studentų ir darbuotojų grupėse įvertintas skirtingai. Didžioji dalis 
darbuotojų šia sistema nesinaudoja ir jos galimybių įvertinti negali. Didžiąją dalį studentų LSU centralizuoto 
spausdinimo sistema „tenkina“ bei „visiškai tenkina“. Studentams sistema yra priimtina ir jie joje įžvelgia 
privalumų. 

Detalesni apklausos rezultatai pateikti informacinėje sistemoje is.lsu.lt. 
 
Lėšų, skirtų IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti, panaudojimas 
2018 m. IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti lėšų skirta šiek tiek mažiau nei praėjusiais metais 

(31 pav.). 
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31 pav. Lėšų, skirtų IT infrastruktūrai plėsti ir išlaikyti 2006–2018 m., kaita 

 
Remiantis centro atlikta IT poreikio analize, prioritetinis tikslas, kaip ir 2017 metais, buvo atnaujinti 

senus kompiuterius – tam panaudota daugiausia, net 42 proc. skirtų lėšų (32 pav.). Buvo nupirkta naujų 
kompiuterinės technikos detalių, nešiojamųjų kompiuterių, projektorių, tinklo įrangos, TV technikos, foto ir 
vaizdo kameros. Likusios lėšos buvo panaudotos programinės įrangos nuomai (30 proc.) (SPSS – duomenų 
apdorojimo, Microsoft Desktop Education, Microsoft SQL Server, ESET antivirus, Ezproxy, Adobe Premiere ir 
Adobe CC programinė įranga), IT paslaugoms įsigyti (21 proc.), vaizdo stebėjimo kameroms įrengti (3 proc.), 
duomenų saugyklai įsigyti (10 proc.) ir dažų kasetėms pildyti (4 proc.). 

 

 

32 pav. Lėšų panaudojimo 2018 m. skirstinys 
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Darbai, atlikti plečiant kompiuterių tinklą 
2018 m., plečiant ir atnaujinant kompiuterių tinklą, lengvosios atletikos manieže papildomai 

sumontuotos bevielio ryšio stotelės. Įrengtos naujos kompiuterių tinklo prieigos auditorijose ir kabinetuose, 
atnaujinti komutatoriai. 

Universiteto pastatuose ir lauko erdvėse įdiegtos papildomos 7 vaizdo stebėjimo kameros.  
 
Kompiuterizuotų darbo vietų ir auditorijų įrengimas 
Centro numatytas tikslas atnaujinti didžiąją dalį kompiuterių dėl lėšų trūkumo įgyvendintas iš dalies.  
2018 m. atnaujinta 10 darbuotojų kompiuterių (sisteminiai blokai ir monitoriai), nupirkta 9 

nešiojamųjų ir 17 stacionarių kompiuterių, 5 projektoriai, 2 televizoriai posėdžių kabinetui ir dėstytojams. 
Studijų procesui nupirktas ir įdiegtas interaktyvus ekranas. 

Patikrinus turtą, nurašyta 14 senų ar sugedusių nebenaudojamų kompiuterių, 9 sugedę 
daugiafunkciai spausdinimo aparatai ir 5 sugedę projektoriai. 

2018 m. (lyginant su 2017 m.) kompiuterių skaičius padidėjo 3,3 proc. (33 pav.).  
 

  
33 pav. Kompiuterių skaičiaus kaita 2007–2018 m. 

 
2018 m. pabaigoje Universitete buvo 439 kompiuteriai, iš jų 31 proc. – iki 5 metų senumo, 

64 proc. – senesni nei 5 metų ir 5 proc. – senesni nei 10 metų, todėl 2019 m. numatoma atnaujinti dar bent 
dalį kompiuterių.  

 
Lietuvos sporto universiteto centralizuoto spausdinimo paslauga 
2018 m. Universitete įdiegta centralizuoto spausdinimo sistema. II rūmuose ir bibliotekoje pastatyti 

daugiafunkciai kopijavimo, spausdinimo, skenavimo įrenginiai. Darbuotojai ir studentai iš bet kurios darbo 
vietos ar namų turi galimybę atsispausdinti norimą dokumentą. Autentifikavimui naudojami vieningi LSU 
prisijungimai arba aktyvuojama kortelė, pakabukas su NFC bekontakte technologija. Sistemą planuojama 
plėsti ir kitais metais. 

 
Pasirengimas Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui BDAR 
2018 m. Universitete parengta tvarkomų asmens duomenų identifikavimo ataskaita ir pateikta 

asmens duomenų saugumo įgyvendinimo programa. Pagal gautas audito išvadas dalis techninių priemonių 
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įgyvendinta, likusią dalį numatyta įgyvendinti kitais metais. Universitete sukurta darbo grupė parengti 
Universiteto bendrąsias duomenų apsaugos taisykles ir tvarkas. 

 
Lietuvos sporto universiteto informacinės sistemos (LSU IS) funkcionalumo išplėtimas 
2018 m. informacinėje sistemoje sukurtos papildomos funkcijos, išplečiančios jos panaudojimo 

galimybes. Įgyvendinti pakeitimai atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. 
Studentų ir Universiteto darbuotojų patogumui sukurta LSU bendrabučių gyventojų valdymo 

sistema, prisitaikančio responsive dizaino funkcionalumas, MyQ kortelių sinchronizacija su LDAP serveriu, 
pranešimų (skelbimų) studentams sistema, dėstytojų mokslinės veiklos informacijos suformavimo ir 
pateikimo www.lsu.lt svetainėje sistema.  

Patobulintos El. admission, paraiškų paieškos, baigiamųjų temų administravimo, magistrantų 
stojimo, studentų apklausų sistemos statistikos skaičiavimo ir atvaizdavimo, LAMA BPO pakviestųjų 
importavimo sistemos. 
 

LSUMA ‒ Lietuvos sporto universiteto mobiliosios aplikacijos tobulinimas 
LSU teikiamos informacijos sklaidai užtikrinti naudojama sukurta android platformai pritaikyta 

mobilioji programėlė-aplikacija (LSUMA). Pastaruosius dvejus metus pastebimas aktyvių įrenginių 
mažėjimas. Šiuo metu mobiliąją aplikaciją naudoja 272 aktyvūs įrenginiai. Lyginant su 2017 m., aplikacijos 
aktyvių įrenginių skaičius sumažėjo 4,2 proc. 2018 m. aplikacija redaguota, tobulinta, ištaisytos aptiktos 
klaidos. 

 
Office 365 for Education platformos darbuotojams ir studentams plėtojimas 
Studentai ir darbuotojai – vienoje sistemoje, lengvesnė el. pašto adresų paieška, kalendoriaus įvykių 

kūrimas, bendravimas, paskaitų atvaizdavimas. 
Kiekvienam vartotojui suteikiama 50 GB pašto dėžutė ir 1 TB vietos OneDrive debesies saugykloje 

dokumentams, nuotraukoms ir vaizdo įrašams saugoti. 
Galimybė studentams nemokamai į asmeninį kompiuterį įsidiegti 2016 MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access) programų paketą. 
2018 metais Office 365 for Education teikiamomis paslaugomis aktyviai naudojosi 76 proc. studentų 

ir darbuotojų.  
 
Programinė įranga darbuotojams ir studentams  
Pasirašyta sutartis su Microsoft, LSU studentams leidžianti savo kompiuteryje nemokamai įsidiegti 

Microsoft Office 2016 ProPlus, bei Windows 10 Education programinės įrangos paketą. Taip pat suteikiama 
prieiga prie kitos programinės įrangos (IBM Bluemix, SPSS, Minitab ir kt.), kurią galima įsigyti už simbolinę 
studentišką kainą. 

LSU darbuotojai turi galimybę įsigyti naujausius Microsoft produktus, tokius kaip Office 2016, 
Windows 10, Visio 2016 už nedidelę kainą. Produktai pasiekiami elektroninėje parduotuvėje adresu 
https://lsu-lt.onthehub.com.  

Universiteto kompiuterių klasėse ir bibliotekoje įdiegtas SPSS programinės įrangos paketas, 
leidžiantis studentams ir darbuotojams naudotis juo patogiu metu. Pagal pateiktą poreikį įdiegtas SPSS 
paketas dėstytojams. 

Įdiegta LSU e. talpykla, skirta Universiteto elektroninių knygų ir kitų dokumentų kaupimui, 
ilgalaikiam saugojimui (http://dspace.lsu.lt/). Įdiegta Open Journal Systems (OJS) periodinė mokslo žurnalų 
talpykla (https://journals.lsu.lt/). 

 

https://dspace.lsu.lt/
https://journals.lsu.lt/
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Bevielio ryšio aprėpties didinimas 
Buvo tęsiami bevielio ryšio aprėpties didinimo darbai. 2018 m. sumontuotos papildomoms bevielio 

ryšio stotelės, Universiteto teritorijoje bevielio ryšio aprėptis, lyginant su 2017 m., padidėjo 2 proc. ir 
pasiekė 93 proc. Bevielio ryšio aprėptį planuojama didinti ir kitais metais. 

 
Nuotolinių studijų plėtra 
2018 m. (lyginant su 2017 m.) turinio peržiūrų ir patalpintų skelbimų sumažėjo 4,9 proc., unikalių 

prisijungimų prie nuotolinio mokymo(si) sistemos sumažėjo 6,1 proc. Iš gautų duomenų galima teigti, kad 
vartotojas prisijungia rečiau ir praleidžia mažiau laiko sistemoje atlikdamas atitinkamas veiklas. 

Siekiant užtikrinti saugumą ir sistemos palankias sąlygas nuotolinių studijų plėtrai, atliktas Moodle 
aplinkos atnaujinimas (versija 3.5+). Suorganizuoti išsamūs nuotolinio mokymosi kursai dėstytojams. 
Parengtos instrukcijos, patalpinta mokomoji vaizdo medžiaga. 

Atrinkti 7 potencialūs ir 7 atestuoti nauji moduliai, pritaikyti dėstyti nuotoliniu mišriu būdu 2018‒
2019 m. rudens ir pavasario semestrų metu. 

 



Projektinė
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LSU projektinė veikla plėtojama įgyvendinant nacionalinio ir tarptautinio lygio projektus, 
orientuotus į mokslinius tyrimus, studijų procesų gerinimą bei akademinio personalo kvalifikacijos kėlimą. 
2018 metais nacionaliniai projektai buvo įgyvendinami pagal Lietuvos mokslo tarybos, Kūno kultūros ir 
sporto departamento, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo bei Sveikatos 
apsaugos ministerijos koordinuojamas programas. Didžioji dalis tarptautinių projektų buvo įgyvendinama 
pagal programą Erasmus+. 2018 m. dalies projektų suvestinė pateikiama 62 lentelėje.   

 
62 lentelė. Projektų įgyvendinimas 2018 m. 

Projekto pavadinimas (atsakingasis asmuo) Trukmė Projekto vertė, Eur Komentaras 
Išvyka į V4 training renginį, Briuselis, Belgija, Nr. LINO-
LYR-191 (E. Jasinskas) 2018 792,86 Projektas baigtas 

Išvyka į renginį „Movement to Move“ Pietų Australijos 
universitete, Nr. LINO-LYR-474 (A. Emeljanovas) 2018 2 534,95 Projektas baigtas 

Išvyka į Baltijos mokslo programos informacinį renginį 
Estijos Respublikoje (Talinas), Nr. S-LNBP-18-33 
(M. Brazaitis) 

2018 409,38 Projektas baigtas 

Išvyka į Baltijos mokslo programos informacinį renginį 
Estijos Respublikoje (Talinas), Nr. S-LNBP-18-34 
(S. Kamandulis) 

2018 409,38 Projektas baigtas 

Išvyka į renginį „International brokerage event. Europe in 
changing world: inclusive, innovative and reflective 
societies“, Nr. LINO-LYR-535 (B. Švagždienė) 

2018 271,19 Projektas baigtas 

Išvyka į renginį „International brokerage event. Europe in 
changing world: inclusive, innovative and reflective 
societies“, Nr. LINO-LYR-536 (A. Simanavičius) 

2018 271,19 Projektas baigtas 

Parama paskelbti straipsnį „Prefrontalinės žievės 
aktyvumas prognozuoja jaunų ir vyresnio amžiaus vyrų 
protinį nuovargį, atliekant „Go/NoGo“ užduotį“ žurnale 
„Frontiers in Neuroscience“, Nr. P-PUB-18-52 
(D. Valančienė) 

2018 2 291,16 Projektas baigtas 

Mobilių sveikatos technologinių sistemų, skirtų asmeniui 
valdyti aerobinės ištvermės krūvį ir gauti e. konsultacijas, 
sukūrimas (HRVworkout), J05-LVPA-K-01-0076 
(A. Mačiukas) 

2017–2019 11 844,00 Projektas vykdomas. 
LSU partneris 

Sportuok kartu su LSU, Nr. S-305 (G. Mankutė) 2018 6 000,00 Projektas baigtas 
Pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose, 
Nr. FS-84 (A. Čekanauskienė) 2018 8 000,00 Projektas baigtas 

Judėk kartu su LSU, Nr. FS-85 (G. Mankutė) 2018 13 000,00 Projektas baigtas 

lentelės tęsinys kitame puslapyje 
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lentelės tęsinys 
Sportininkų testavimo bei treniravimo įrangos 
įsigijimas, Nr. FS-301 (D. Rėklaitienė) 2018 40 000,00 Projektas baigtas 

Milivoj Dopsaj vizitas dėstyti LSU, Nr. UD-2018-LT-1614 
(I. J. Zuozienė)  2 280,00 Projektas baigtas 

AtLETyC – Athletes Learning Entrepreneurship – a New 
Type of Dual Career, Nr. 567232-EPP-1-2015-2-AT-SPO-
SCP (I. Valantinė) 

2016–2018 30 632,00 Projektas vykdomas. LSU 
partneris 

Enriched Sport Activities Program (ESA), Nr. 579661-
EPP-1-2016-2-IT-SPO-SCP (S. Pajaujienė) 2017–2019 28 076,00 Projektas baigtas.  

LSU partneris 
Internationalisation of the Sport Volunteers Movement 
SCULT.com, Nr. 579815-EPP-1-2016-2-EE-SPO-SCP 
(A. Simanavičius) 

2017–2018 13 790,00 Projektas baigtas.  
LSU partneris 

Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL), 
Nr. 587982-EPP-1-2017-1-NL-EPPKA2-KA 
(A. Emeljanovas) 

2017–2020 20 087,00 Projektas vykdomas.  
LSU partneris 

Multidisciplinary Approach in Elderly Care, Nr. NPHE-
2017/10009 (J. Požėrienė) 2017–2018 33 700,00 Projektas baigtas.  

LSU partneris 
Recreation outdoor activities for healthy lifestyle, 
Nr. NPHE-2017/10319 (B. Švagždienė) 2017–2018 6 000,00 Projektas baigtas.  

LSU partneris 
Nordplus for Fun 2017, Nr. NPHE-2017/10071 
(V. Dudonienė) 2017–2018 48 900,00 Projektas baigtas.  

LSU partneris 
Nordplus-Idrott (NIN) Network, Nr. NPHE-2017/10223 
(R. Gruodytė-Račienė) 2017–2018 32 000,00 Projektas baigtas.  

LSU partneris 
Ecological Approach in Adapted Physical Activity/2017, 
Nr. NPHE-2017/10364 (J. Požėrienė) 2017–2018 7 280,00 Projektas baigtas 

PlayIn: sport PLAyers for Youth Inclusion 
(A. Simanavičius) 2018–2020 26 976,00 Projektas įgyvendinamas.  

LSU partneris 
Nordplus-Idrott Network, Nr. NPHE-2018/10228 
(R. Gruodytė-Račienė) 2018–2019 35 000,00 Projektas įgyvendinamas.  

LSU partneris 
Nordplus for Fun 2018, Nr. NPHE-2018/10211 
(V. Dudonienė) 2018–2019 36 000,00  Projektas įgyvendinamas.  

LSU partneris 
Innovations for management of Health promotion for 
elderly with special needs/cognitive and physical 
impairment/2018, Nr. NPHE-2018/10024 (J. Požėrienė) 

2018–2019 6 000,00  Projektas įgyvendinamas.  
LSU partneris 

 
Pastabos 
2018 m. Universitete buvo įgyvendinami 64 projektai. 2018 m. buvo pateiktos 102 paraiškos (iš 

projekto vykdytojo ir partnerio pusės) finansavimui gauti: 
• Lietuvos mokslo tarybai – 64, 
• Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – 5, 
• Sveikatos apsaugos ministerijai – 2, 
• Švietimo mainų paramos fondui – 5, 
• Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai – 1,  
• Europos Komisijai (Erasmus+, Nordplus, Horizontas 2020, COST ir kt.) – 16, 
• Baltijos–Amerikos laisvės fondui – 1, 
• Prancūzijos nacionalinei agentūrai – 1, 
• Ispanijos nacionalinei agentūrai – 1, 
• Baltijos ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biurui – 2, 
• Valstybės investicijų programai – 4. 
 
Išvados 
LSU projektinė veikla 2018 m. sudarė 16,73 proc. LSU biudžeto. Dauguma LSU projektinės veiklos 

rodiklių 2018 m. didėjo. 
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LSU sportininkai savo rezultatais Lietuvą garsina įvairiose sporto arenose, Europos, pasaulio bei 

studentų čempionatuose ar lygose. Geriausias Europos disko metikas Andrius Gudžius, pirmuoju bandymu 

užtikrintai diską numetęs 65,75 m, tapo Europos lengvosios atletikos čempionu. Europos lengvosios 

atletikos čempionato moterų ieties metimo finale puikiai pasirodė 24 metų Liveta Jasiūnaitė. Sėkmingu 

ketvirtu metimu 61,59 m įrankį nusviedusi lietuvė kiek nelauktai iškovojo bronzos medalį!  

XXIII žiemos olimpinės žaidynės vyko Pjongčange (Pietų Korėja). Jose dalyvavo apie 3000 

sportininkų iš 95 valstybių. Buvo išdalyti 102 medalių komplektai. Į Pjongčango olimpinių žaidynių programą 

įtraukta 15 sporto šakų. Lietuvos garbę žiemos olimpinėse žaidynėse gynė devyni sportininkai: keturi 

biatlonininkai, trys slidininkai ir du kalnų slidininkai. Tarp Lietuvos olimpinės rinktinės narių buvo du LSU 

studentai – Vytautas Strolia (treneris Meelis Aasmae, Estija) ir Ieva Januškevičiūtė (treneriai Saulius 

Januškevičius ir Nicola Paulon). Vytautas savo jėgas išbandė net keturiose olimpinėse biatlono rungtyse: 

10 km sprinte užėmė 63 vietą, 12,5 km persekiojimo lenktynėse – 43 vietą, 20 km individualiose 

lenktynėse – 82 vietą, o mišrioje estafetėje su Lietuvos komanda – 25 vietą. Ieva savo jėgas išbandė kalnų 

slidinėjimo trasose: slalomas – 47 vieta, didysis slalomas – 54 vieta. 

VIII pasaulio studentų bokso čempionate Elistos mieste (Rusija) medalį iškovojo Treniravimo 

sistemų programos studentas Vytautas Balsys. Svorio kategorijoje iki 75 kg trenerio Vido Bružo auklėtinis 

laimėjo bronzą. 

Lietuvos studentų salės krepšinio trijulių čempionate triumfavo Lietuvos sporto universiteto 

merginos: Gintarė Paulauskaitė, Deimantė Žūkaitė, Greta Tamašauskaitė, Grytė Markevičiūtė. Komandos 

trenerė Rasa Kreivytė. Lietuvos čempionėmis tapusios LSU krepšininkės iškovojo teisę dalyvauti 

ketvirtosiose EUSA universitetų žaidynėse (Koimbros mieste Portugalijoje), kur iškovojo 13 vietą. 

Vienas iš pagrindinių studentų startų – SELL žaidynės. 2018 metais Lietuvos sporto universiteto 

atstovai laimėjo Tartu (Estija) vykusias 34-ąsias SELL žaidynes. LSU studentai iškovojo 39 medalius, o 

pasaulio čempionate LSU studentas Andrius Gudžius, nusviedęs diską 69,13 m, tapo SELL žaidynių 

rekordininku. 

SELL žaidynėse LSU lengvaatlečiai iškovojo 17 (7 aukso, 6 sidabro, 4 bronzos), dziudo meistrai – 9 

(3 aukso, 1 sidabro, 5 bronzos), plaukikai – 8 (1 aukso, 3 sidabro, 4 bronzos), graikų-romėnų imtynininkai – 4 

(3 sidabro, 1 bronzos) medalius. Jėgos trikovės varžybose LSU studentė tapo vicečempione, o merginų ir 

vaikinų tinklinio komandos užėmė 6 vietas. 2018 m. žaidynėse dalyvavo 1150 studentų iš 49 universitetų ir 

9 skirtingų šalių.  

Lengvoji atletika. Aukso medalius iškovojo: Andrius Gudžius (disko metimas), Liveta Jasiūnaitė 

(ieties metimas), Tomas Urbonavičius (šuolis į tolį), Rokas Pacevičius (400 ir 200 m bėgimas), Karolina 
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Deliautaitė, Augustė Regalaitė, Aistė Staurylaitė, Aistė Unskinaitė (4 x 100 m estafetės bėgimas), Gabrielius 

Bžeskis, Artūras Janauskas, Daniel Golovacki, Rokas Pacevičius (4 x 100 m estafetės bėgimas). 

Sidabro medalius iškovojo: Augustė Regalaitė (šuolis į tolį), Karolina Deliautaitė (100 m bėgimas), 

Greta Plečkaitytė (100 m b/b), Gabrielius Bžeskis (110 m b/b), Dainius Pazdrazdis (šuolis į aukštį), Karolis 

Čekanavičius (disko metimas). Bronzos medalius iškovojo: Artūras Janauskas (400 m bėgimas), Tomas 

Urbonavičius (trišuolis), Evaldas Gustaitis (5000 m bėgimas), Karolina Deliautaitė (200 m bėgimas). 

Kitos LSU studentų užimtos vietos: Daniel Golovacki, 400 m bėgimas – 4 vieta ir 200 m bėgimas – 6 

vieta; Karolis Čekanavičius, rutulio stūmimas – 4 vieta; Ieva Dargytė, trišuolis – 4 vieta; Ugnė Jankauskaitė, 

200 m bėgimas – 5 vieta ir 100 m bėgimas – 6 vieta; Karolis Maisuradzė, rutulio stūmimas – 6 vieta; Kamilė 

Kunickaitė, ieties metimas – 7 vieta; Augustė Regalaitė, 100 m bėgimas – 8 vieta, Gabrielius Bžeskis, 100 m 

bėgimas – 13 vieta, Skirmantas Šimoliūnas, ieties metimas – visi metimai buvo neįskaityti. 

Dziudo. Aukso medalius iškovojo: Andrej Klokov (66 kg svorio kategorija), Akvilė Marmukonytė 

(63 kg svorio kategorija), Gabija Girdžiūtė (78 kg svorio kategorija). Sidabro medalį iškovojo Oksana 

Orlovaitė (70 kg svorio kategorija). Bronzos medalius iškovojo: Gajus Brazionis (73 kg svorio kategorija), 

Tigran Galstian (81 kg svorio kategorija), Donatas Sabonis (90 kg svorio kategorija), Gintautė Marčiulionytė 

(52 kg svorio kategorija), Džestina Kutkaitė (57 kg svorio kategorija). Dominykas Santaras (73 kg svorio 

kategorija) – 5 vieta. 

Plaukimas. Aukso medalį iškovojo Eimantas Milius (100 m plaukimas nugara). Sidabro medalius 

iškovojo: Goda Overlingaitė (100 m plaukimas peteliške), Deividas Grigalionis, Eimantas Milius, Viktorija 

Šulgaitė, Goda Overlingaitė (4 x 50 m estafetinis plaukimas laisvuoju stiliumi), Ruslanas Arkadjevas, 

Eimantas Milius, Goda Overlingaitė, Viktorija Šulgaitė (4 x 50 m kombinuotas estafetinis plaukimas). 

Bronzos medalius iškovojo: Goda Overlingaitė (100 m plaukimas krūtine), Viktorija Šulgaitė (100 m 

plaukimas peteliške), Asta Drevinskaitė (100 m plaukimas nugara), Eimantas Milius (50 m plaukimas 

laisvuoju stiliumi). 

Kitos studentų užimtos vietos: Eimanas Milius, 100 m plaukimas laisvuoju stiliumi – 4 vieta, 100 m 

plaukimas krūtine – 6 vieta; Viktorija Šulgaitė, 100 m plaukimas laisvuoju stiliumi – 4 vieta, 200 m 

kombinuotas plaukimas – 5 vieta; Goda Overlingaitė, 200 m kombinuotas plaukimas – 4 vieta, Deividas 

Grigalionis, 50 m plaukimas laisvuoju stiliumi – 4 vieta, ir 100 m plaukimas laisvuoju stiliumi – 5 vieta; Asta 

Drevinskaitė, 100 m plaukimas peteliške – 6 vieta, Ruslanas Arkadjevas, 50 m plaukimas laisvuoju stiliumi – 

10 vieta, 100 m plaukimas krūtine – 4 vieta, 200 m kombinuotas plaukimas – 7 vieta; Jonas Zakarauskas, 50 

ir 100 m plaukimas laisvuoju stiliumi – 12 vieta, 100 m plaukimas peteliške – 5 vieta. 

Graikų-romėnų imtynės. Sidabro medalius iškovojo: Justas Liaugminas (67 kg svorio kategorija), 

Titas Kerševičius (77 kg svorio kategorija), Donatas Gudmonas (87 kg svorio kategorija). Bronzos medalį 

iškovojo Tauras Liaugminas (87 kg svorio kategorija). 

Jėgos trikovė. Sidabro medalį iškovojo Aistė Kanapeckaitė (63 kg svorio kategorija). 

Airijos sostinėje Dubline vykusiame Europos neįgaliųjų plaukimo čempionate, kur su geriausiais 

žemyno sportininkais varžėsi Lietuvos sporto universiteto regėjimo negalią turintys studentai Edgaras 

Matakas ir Mindaugas Dvylaitis, Edgaras startavo 50 m laisvojo stiliaus rungtyje ir užėmė ketvirtą vietą. 

Nuotolį jis įveikė per 28,29 sekundės. Mindaugui Dvylaičiui nepavyko iškovoti medalio Dubline vykusio 

Europos neįgaliųjų čempionato 100 m krūtine rungtyje. 

LSU studentai Lietuvos čempionatuose taip pat garsina Universiteto vardą. 

Kaune vykusiame atvirame Lietuvos dziudo čempionate mūsų Universiteto studentų komanda 

iškovojo 7 medalius. Aukso medaliais apdovanoti Kūno kultūros ir sporto studijų programos studentė 

Renalda Gedutytė (70 kg svorio kategorija) ir būsimasis treneris Rokas Nenartavičius (100 kg svorio 

kategorija). 
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Sidabro medalius pelnė Treniravimo sistemų studentai Džestina Kutkaitė (57 kg), Donatas Sabonis 

(90 kg) ir Ramūnas Diburys (100 kg). Bronzos medalius iškovojo būsimasis treneris Simonas Broga (66 kg) ir 

kineziterapeutas Motiejus Čalka (81 kg). 

Suaugusiųjų bokso čempionate Lietuvos sporto universiteto studentai iškovojo 5 aukso, 3 sidabro ir 

2 bronzos medalius. 

Tarp moterų aukso medalį iškovojo ir Lietuvos čempione tapo Treniravimo sistemų studijų 

programos pirmo kurso studentė Gajanė Taujanytė (svorio kategorija iki 51 kg). Lietuvos čempione tapo ir 

Lina Miklovytė (svorio kategorija iki 54 kg). Vyrų varžybose pirmąją vietą iškovojo Vytautas Balsys (svorio 

kategorija iki 75 kg), kuris finale įveikė taip pat mūsų universiteto studentą Kristupą Ivanauską. 

Dėl pirmosios vietos svorio kategorijoje iki 81 kg kovojo taip pat LSU studentai – Paulius Zujevas ir 

Ąžuolas Zubė. Sėkmė šypsojosi Pauliui Zujevui. Sunkiausioje svorio kategorijoje (virš 91 kg) čempiono vardą 

apgynė Mantas Valavičius. Antrąją vietą iškovojo Gilvinas Lukošiūnas (svorio kategorija iki 57 kg). Trečiosios 

vietos atiteko Laimonui Raibikiui (63 kg) ir Robertui Liorančui (75 kg).  

Tradicinėse Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybose LSU lengvaatlečiai pasiekė 

net 12 geriausių Lietuvos sezono rezultatų. Studentai varžybose iškovojo 4 aukso, 6 sidabro ir 1 bronzos 

medalį. 

Valstybės atkūrimo šimtmetį pajėgiausi Lietuvos lengvaatlečiai minėjo sportiškai — Klaipėdoje vyko 

Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Į svarbiausias šalies žiemos sezono varžybas susirinko stipriausi 

lengvaatlečiai iš 18 Lietuvos miestų. Kaunas komandinėje miestų grupėje iškovojo I vietą, surinkęs 47 320 

taškų. II vietą užėmė Vilnius (46 915 taškų). LSU studentai čempionate taip pat buvo tarp nugalėtojų — jie 

iškovojo 6 aukso, 3 sidabro ir 4 bronzos medalius. 

Lietuvos aklųjų plaukimo čempionate dalyvavo trys LSU studentai. Jie visi tapo įvairių nuotolių 

Lietuvos čempionais. Antrakursis Mindaugas Dvylaitis laimėjo trijų nuotolių čempiono titulą – plaukdamas 

50 ir 100 m krūtine bei 200 m nugara. Pirmakursis Edgaras Matakas čempiono titulą iškovojo 4 kartus: 

plaukdamas 50 ir 100 m laisvuoju stiliumi, 50 ir 100 m peteliške. Antrakursis Marius Skripkaitis tapo dviejų 

nuotolių čempionu – 400 m laisvuoju stiliumi ir 200 m kompleksiniu plaukimu, o plaukdamas 200 m nugara 

pagerino Lietuvos rekordą. 

Jonavoje vykusio Lietuvos vyrų ir moterų tinklinio čempionato finaluose LSU studentai savo 

komandoms padėjo iškovoti čempionato medalius. Lietuvos vyrų tinklinio čempionato auksas antrą kartą 

istorijoje iškeliauja į Marijampolę. Šio miesto „Sūduvos“ komandoje žaidžia LSU studentas Audrius 

Kasparavičius. Prie čempionate dalyvavusių komandų pergalių prisidėjo ir LSU studentai Audrius Knašas, 

Tadas Rasiukas, Aurimas Dyglys, Remigijus Vitkus bei Gilbertas Kerpė. 

Atstovaudamos Kauno „ACME-Žalgirio“ komandą, 10 LSU rankininkių tapo 2018 m. Lietuvos 

čempionėmis ir Lietuvos taurės laimėtojomis. Tai doktorantė Audinga Kniubaitė, ketvirtakursės Simona 

Kazlauskaitė, Evelina Stukaitė, Laura Žukovaitė, trečiakursės Greta Burkaitė ir Klaudija Šidlauskytė, 

antrakursės Inesa Verbovik ir Simona Jaškūnaitė, pirmakursės Gabrielė Janušauskaitė ir Martyna Vaitkutė. 

Kaune vyko 28-osios LSU studentų atvirosios lengvosios atletikos žiemos pirmenybės. Jose 

sportininkai varžėsi ir dėl Zenono Šveikausko bei Alekso Stanislovaičio atminimo taurių. Be LSU studentų, 

varžybose dalyvavo gausus būrys studentų iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų bei sportininkų iš įvairių miestų 

ir rajonų – iš viso beveik trys šimtai dalyvių. 60 m bėgimo A. Stanislovaičio atminimo taures laimėjo LSU 

studentai Karolina Deliautaitė (7,67 sek.) ir Ramūnas Kleinauskas (6,95 sek.). Varžybų nugalėtojais tapo 

mūsų Universiteto studentai: moterų šuolio į tolį rungties – Augustė Regalaitė (5,54), šuolio į aukštį – 

Dainius Pazdrazdis (2,00), rutulio stūmimo – Karolis Maisuradzė (15,42). Atkakli kova vyko bėgant vyrų 

estafetę 800 + 600 + 400 + 200. Dėl nugalėtojų vardo varžėsi net penkios komandos, laimėjo Kaunas-2 

komanda (4:47,90), kurios pagrindą sudarė LSU studentai. 
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Lietuvos universitetų studentų dziudo čempionate Lietuvos sporto universiteto merginų ir vaikinų 

komandos iškovojo čempionų taures. LSU dziudo sportininkai pelnė net 17 medalių, iš jų 8 – aukso. 

Lietuvos studentų krepšinio čempionato finale rungėsi abi – merginų ir vaikinų – Lietuvos sporto 

universiteto komandos. Merginos iškovojo sidabro, o vaikinų komanda – bronzos medalius.  

12 aukso, 8 sidabro ir 3 bronzos – tiek medalių LSU plaukikai pelnė 2018 m. Lietuvos aukštųjų 

mokyklų plaukimo čempionate, vykusiame Kauno „Vilijos“ baseine. Bendroje įskaitoje LSU plaukimo 

komanda užtikrintai buvo pirma – surinko 378 taškus. VU komandos nariai iškovojo 4 aukso, 4 sidabro ir 7 

bronzos medalius, surinko 295 taškus, LSMU plaukikai – 198, VGTU – 60 taškų. 

XXXIV Lietuvos studentų kroso čempionate į varžybas Jono Pipynės ir Felicijos Karoblienės taurėms 

laimėti atvyko sportininkai iš 7 Lietuvos universitetų. LSU sportininkės, surinkusios 100 taškų, užėmė 

komandinę antrąją vietą. LSU vaikinų komandai taip pat atiteko antrosios vietos taurė (98 taškai). 

Lietuvos universitetų studentų lengvosios atletikos žiemos čempionate, kuriame startavo 12 

Lietuvos aukštųjų mokyklų komandų, mūsų Universitetą atstovavo net dvi komandos. Šis čempionatas jau 

dvidešimtus metus iš eilės baigėsi Lietuvos sporto universiteto komandos pergale (16914 tšk.). LSU-2 

komanda užėmė 7-ą vietą (5808 taškai). Mūsų studentai iškovojo 19 medalių (9 aukso, 5 sidabro ir 5 

bronzos). 

Kuldygoje (Latvija) vyko tarptautinės „Katrinas kauss“ varžybos, kuriose dalyvavo 17 šalių 

sportininkai, o tarp jų – ir gausus būrys Lietuvos lengvaatlečių. Lietuvos komandoje startavusių LSU 

studentų rezultatai iš visų mūsų šalies atstovų buvo geriausi. Bėgdama 60 m nuotolį LSU studentė Karolina 

Deliautaitė iškovojo sidabro medalį (7,55 sek., atrankoje — 7,56 sek.). 400 m nuotolio rungtyje 4 vietą 

užėmė LSU studentas Rokas Pacevičius (49,20 sek.). Tai buvo geriausias Lietuvos sezono rezultatas. 

Vokietijos mieste Darmstadte jau 11 kartą vyko 2018 m. Pietų Vokietijos neįgaliųjų plaukimo 

čempionatas. Jame varžėsi per 100 plaukikų iš Vokietijos ir kitų šalių. Varžybose dalyvavo LSU antrakursis 

Marius Skripkaitis. Plaukdamas 400 m laisvuoju stiliumi Marius Skripkaitis daugiau nei 40 sek. pagerino šios 

rungties Lietuvos rekordą ir laimėjo bronzos medalį. 

Lenkijoje, Sokolkoje ir Dambravoje surengtose tarptautinėse dviračių lenktynėse jaunieji LSU 

studentai iškovojo penkias prizines vietas, dvi iš jų – LSU pirmakursis Aristidas Kelmelis. Sportininkas I vietą 

laimėjo jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse (68 km), o žiedinėse lenktynėse (23,4 km; 18 ratų po 1,3 km) 

A. Kelmelis buvo trečias. 

 

63 lentelė. LSU studentų laimėjimai  

Varžybos Medaliai 

EUROPOS ČEMPIONATAS Aukso, sidabro 

FISU PASAULIO STUDENTŲ ČEMPIONATAS Bronzos 

EUROPOS JAUNIMO ČEMPIONATAI 2 bronzos  

SELL STUDENTŲ ŽAIDYNĖS 11 aukso, 14 sidabro, 14 bronzos  

LIETUVOS ČEMPIONATAI 31 aukso, 23 sidabro, 17 bronzos  

LIETUVOS STUDENTŲ ČEMPIONATAI IR LYGOS 65 aukso, 38 sidabro, 27 bronzos  
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64 lentelė. 2018 m. aukštųjų mokyklų komandinių vietų suvestinė  

Varžybos Vieta 

LENGVOJI ATLETIKA (žiema) 1 

LENGVOJI ATLETIKA (vasara) 1 

3 x 3 krepšinio turnyras (merginos) 1 

BADMINTONAS 1 

DZIUDO (merginos) 1 

PLAUKIMAS 1 

RANKINIS (vaikinai) 1 

REGBIS (vaikinai) 1 

KREPŠINIS (merginos) 2 

KROSAS (merginos) 2 

DZIUDO (vaikinai) 2 

SAMBO (merginos) 2 

FECHTAVIMASIS 2 

GRAIKŲ-ROMĖNŲ IMTYNĖS 2 

KROSAS (vaikinai) 2 

TINKLINIS (vaikinai) 2 

TENISAS 3 

KULKINIS ŠAUDYMAS 3 

TINKLINIS (merginos) 3 

KREPŠINIS (vaikinai I) 3 

AEROBINĖ GIMNASTIKA 4 

SALĖS FUTBOLAS (vaikinai) 4 

FUTBOLAS (vaikinai) 4 

ORIENTAVIMOSI SPORTAS 5 

SAMBO (vaikinai) 6 

JĖGOS TRIKOVĖ 8 

 

65 lentelė. Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų 2018 m. SELL žaidynėse pelnyti medaliai  

Vieta Aukštoji mokykla 
Medaliai 

Aukso Sidabro Bronzos Iš viso 

I Lietuvos sporto universitetas 11 14 14 39 

II Vilniaus Gedimino technikos universitetas 7 9 3 19 

III Šiaulių universitetas 4 1 0 5 

4 Vilniaus universitetas 3 3 2 8 

5 Kauno technologijos universitetas 3 2 4 9 

6 Vytauto Didžiojo universitetas 3 2 1 6 

7 Lietuvos edukologijos universitetas 2 4 2 8 

8 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 2 2 1 5 

9 Klaipėdos universitetas 2 0 1 3 

10 Mykolo Romerio universitetas 1 1 1 3 

11 Aleksandro Stulginskio universitetas 1 0 1 2 

 Iš viso 39 38 30 107 
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66 lentelė. LSU komandos SELL žaidynėse iškovoti atskirų sporto šakų medaliai  

Sporto šaka 
Medaliai    

Aukso Sidabro Bronzos 

Lengvoji atletika 7 6 4 

Dziudo 3 1 5 

Plaukimas 1 3 4 

Graikų-romėnų imtynės – 3 1 

Jėgos trikovė – 1 – 

 

 

LSU 2018 METŲ AKIMIRKOS  
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Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centras siekia motyvuoti ir nukreipti jaunimą 

aktyviai, turiningai ir sveikai leisti laisvalaikį. 2018 m. Centro organizuojami renginiai sulaukė 2043 dalyvių. 

 

67 lentelė. Sportas visiems renginiai 2018 m. 

Eil. 
Nr. 

Data Renginiai 
Dalyvių 
skaičius 

Gauta parama 
Gautas 

finansavimas 
iš šalies, Eur 

1. 2018 02 20 Stalo teniso turnyras „Stalamūšis“ 33   

2. 2018 03 28 LSU velykinis tinklinio turnyras 42   

3. 2018 05 24 Sportiškiausios grupės pagerbimas 26   

4. 2018 05 25–27 Festivalis Palangoje „Sportas visiems“ 
50*** 

LSSA finansavo 
transportą 

1 000 

5. 2018 06 02 „3atlonas kitaip“ 
36 

UAB V. Butkevičius  
ir kompanija 

600 

  Projektas „Judėk kartu su LSU 2018“ 

971 

 

 

Projektą finansavo KKSD 

per Kūno kultūros  
ir sporto rėmimo fondo 

programą 

 

 

11 380* 

 

 

 

6. 2018 05 22 LSU pavasario plaukimo varžybos 

7. 2018 05 23 LSU naktinis krepšinio 3 x 3 turnyras 
„Now We Move“ 

8. 2018 09 27 LSU masinis šokis „100 atkurtai Lietuvai“ 

  Projektas „Sportuok kartu su LSU“ 

847 Projektą finansavo ŠMM 
3 968* 

9. 2018 09 20 Tarptautinis studentų sporto festivalis 

10. 2018 09 25 LSU atvirojo rudens kroso pirmenybės 

11. 2018 10 04 Orientavimosi sporto varžybos „Bėk į 
karjerą“ 

12. 2018 10 24 LSU mišrių trijulių tinklinio turnyras 

13. 2018 11 28 LSU tinklinis su krepšinio kamuoliu 

14. 2018 12 11 LSU kalėdinis krepšinio 3 x 3 turnyras  

15. 2018 11 17 Lietuvos studentų sporto festivalis 38***   

 Iš viso 2043  16 948 

* Iš viso projekto suma buvo 13 000 Eur; ** Iš viso projekto suma buvo 6 000 Eur; *** LSU studentų dalyvių skaičius 

 

LSU Sporto ir laisvalaikio centras ne tik pats organizuoja sporto renginius, bet ir prisideda prie 

partnerių organizuojamų renginių. 2018 m. prisidėta prie S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro renginių: 

„Ąžuolyno bėgimas. Ruduo 2018“, „Tinklinio 4 x 4 turnyras“ organizavimo. Prisidėta prie Walmark® masinių 

ėjimo varžybų organizavimo. Dalyvauta žinių radijo laidoje „Sportuok su Vlada“, diskutuota tema „Kada 

studentui sportuoti“. 

Sporto ir laisvalaikio centro pritrauktos lėšos: KKSD – 21 000 Eur, ŠMM – 6000 Eur, LSSA – 

14 200 Eur, UAB V. Butkevičius ir kompanija – 2 504 Eur. LTOK – stipendijos. 

 

 

 



Studentų
veikla  
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68 lentelė. Studentų veikla ir pasiekti rezultatai 2018 m.  

Veikla Rezultatas 

Socialiniai, akademiniai reikalai 

Organizuotos apklausos studentams 
dėl studijų kokybės, bendrabučių, 
tutorių ir kt. 

Gavus apklausų rezultatus, apie visas aktualiausias problemas buvo 
informuota Universiteto administracija, problemas bandyta spręsti 

Studentų akademinių skolų 
grąžinimas 

Gavus skundą, kad studentai permoka už akademines skolas, buvo 
kreiptasi į administraciją, kad pinigai būtų grąžinti. Studentams pinigai 
buvo sugrąžinti 

Studentų apgyvendinimas 
bendrabutyje 

Studentams po vasaros negavus LSU bendrabučio, SA kreipėsi į kitus 
universitetus ir padėjo visiems besikreipusiems studentams gauti vietą 
bendrabutyje 

Susirinkimai su seniūnais Buvo surengti seniūnų susirinkimai, kuriuose buvo pristatomos 
Universiteto aktualijos, sužinotos grupėse kilusios problemos ir pradėtos 
spręsti 

Diskusija su studentais Vyko diskusija ,,Studento žodis‘‘, kurios metu buvo pristatytos visos 
vykdomos konsolidacijos aktualijos. Į diskusiją atvyko ir LSMU studentės. 
Buvo papasakota apie stipendijas, kaip jos sudaromos, išklausyta studentų 
nuomonė, kaip jos turėtų būti mokamos. Išklausytos studentų problemos, 
išgirsta nuomonė apie LSU SA 

Nuolatinis studentų problemų 
sprendimas 

Per metus parašyta apie 10–15 prašymų Universiteto administracijai dėl 
esamų problemų 

Renginiai 

Studžių savaitė Bendradarbiaujant su Universitetu, suorganizuota savaitė 10–12 klasių 
moksleiviams, kurie buvo supažindinti su studijų programomis ir visomis 
veiklomis 

Tradiciniai renginiai Naktinis krepšinio turnyras, pirmakursių fuxʼų stovykla, pirmakursių 
kirkštynos, LSU 84-asis gimtadienis, Halloweenʼo šventė, Tarptautinė 
studentų diena, filmų vakarai, šilta šventė, naktinės plaukimo varžybos 
„Niūrka“ 

LSU SA vidaus reikalai 

Naujų narių į LSU SA integracija Kaip ir kasmet į atstovybės veiklą įsijungė naujų narių. Atliktas tikslingas 
narių nukreipimas į komitetus 

LSU SA komandos mokymai Spalio 26–28 d. surengti komandos formavimo mokymai Šaltupio 
sodyboje. Lektoriai Justina Štrima bei atstovybės nariai Paulius ir Šarūnas 
skaitė paskaitas. Ugnė L. ir Lukas P. parengė simuliacinį žaidimą. 

Naujokų mokymai ir integravimas į Podio sistemą. 

Žmogiškųjų išteklių komitetas dalyvavo KTU organizuotuose mokymuose 
„Ugdyti ar neugdyti?“ (lapkričio 29 d.). Dalyvavo 6 nariai 
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Viešinimas 

Protokolų kėlimas į lsusa.lt Keliami valdybos ir ataskaitinės konferencijos protokolai 

Pranešimai Facebook paskyroje anglų 
kalba 

Facebook paskyroje pradėti rašyti pranešimai anglų kalba 

Straipsniai Kas mėnesį keliami mėnesio atlikti darbai ir patariamieji straipsniai. 
Keliama visa aktualiausia informacija 

Dalyvavimas Lietuvos studentų sąjungos veikloje 

LSS Tarybos posėdžiai Sudalyvauta 7 posėdžiuose 

LSS mokymai Dalyvauta visuose LSS organizuojamuose mokymuose „Veik“, „Vadovauk“, 
Alma matter konferencijoje 

LSS padėkos vakaras Dalyvauta kalėdiniame vakare. LSU SA buvo pristatyta nominacijoms 
„Metų atstovybė“ ir „Metų žygdarbis“. Gavo nominaciją „Metų žygdarbis“ 
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2018 m. buvo parengta LSU Strategija ir pradėtas jos įgyvendinimas. Strategija aiškiai nurodo 
Universiteto plėtros kryptį visose veiklos srityse.  

Valdymo iššūkiai: struktūros atnaujinimas atliepiant nacionalinius ir tarptautinius pokyčius, kokybės 
priežiūros sistemos atnaujinimas, studijų, mokslo, žmogiškųjų išteklių plėtros strategijų kūrimas. 

2018 m. buvo parengti ir teikiami visi galimi projektai, siekiant pritraukti lėšų mokslo ir studijų 
infrastruktūrai, bendrabučių ir sporto aplinkai gerinti. Aktyviau bendradarbiauta su socialiniais partneriais: 
federacijomis, LTOK, LPK, KKSD, ŠMS ministerija.  

 
Mokslinė veikla yra gera ir vertinant pagal Universiteto strategiją, ir remiantis ekspertų išvadomis.  
Mokslo plėtros kryptis 2019 m. turėtų būti:  
• MTEP, patentai, mokslo produkcijos komercializavimas; 
• išlaikyti Web of Science publikacijų skaičių, gerinti publikacijų kokybę, mokslinius tyrimus atlikti 

siekiant užtikrinti mokslu grįstas studijas tolygiai visose programose; 
• siekti pritraukti daugiau projektinių lėšų iš ūkio subjektų, vykdyti eksperimentinės veiklos 

projektus su socialiniais partneriais; 
• taikomojo mokslo krypties plėtra – abipusiai naudingų tvarių ryšių kūrimas su LTOK ir 

federacijomis. 
 
Studijų veikla atitinka strategijoje numatytas kryptis. 2019 m. numatoma: 
• užtikrinti kokybės priežiūros sistemą visuose lygiuose, ypač siekiant, kad būtų vykdomos mokslu 

grįstos studijos; 
• nuolat atnaujinti vykdomas programas, kurti naujas, bendradarbiauti su kitais universitetais;  
• teikti naujų šiuolaikinių kompetencijų studentams: verslumo, kūrybiškumo, inovacijų, kritinio 

mąstymo ir t. t.; 
• aktyviau bendradarbiauti su studentais, didinti jų pasitenkinimą studijomis, ieškoti naujų 

strategijų, kaip pritraukti studentus, mažinti iškritimų. 
 
Tarptautiškumas plėtojamas sėkmingai. Siekiama pritraukti dar daugiau užsienio studentų pilnoms 

studijoms ir pagal mainų programas. Studijų programų anglų kalba kokybės užtikrinimas vyksta sėkmingai. 
Numatoma didinti tarptautiškumą vykdant daugiau mokslinių projektų su užsienio partneriais ir 

pritraukiant tarptautinę patirtį turinčių dėstytojų dirbti LSU. 
Užsienio universitetų dėstytojų tarptautiškumo plėtra per Erasmus + dėstytojų ir studentų judumo 

programą bei projektus vykdoma pakankamai aktyviai. Sukurtas platus užsienio universitetų partnerių 
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tinklas ne tik Europoje, bet ir kitose šalyse, tačiau reikėtų skatinti studentus aktyviau dalyvauti mainų 
programose, ypač išnaudojant praktikos užsienyje galimybes. 

 
Komunikacija. LSU jau yra plačiai matomas nacionalinėje žiniasklaidoje ir kaip aktyvus politikos 

formuotojas bei ekspertinės nuomonės lyderis. Reikėtų ir toliau taip pat sėkmingai vykdyti išorinę Lietuvos 
sporto universiteto komunikaciją, pabrėžiant Universitete atliekamų mokslinių tyrimų turinį ir svarbą 
Lietuvos žmonėms, Universiteto veiklos ir sukauptų žinių svarbą sporto sektoriui visuose lygiuose. 2019 m. 
daugiau dėmesio skirti vidinei komunikacijai.  

 
KKPC aktyviai vykdė visuomenės švietimo veiklas, dalyvavo rengiant poįstatyminius Sporto ir fizinio 

aktyvumo įstatymo projektus. 2018 m. siektinas tikslas buvo didinti KKPC veiklos pelningumą, suaktyvinti 
LSU Alumnų klubo veiklą, kad jis daugiau prisidėtų prie Universiteto plėtros. Šis tikslas nebuvo pasiektas, jis 
lieka aktualus ir 2019 metais. 

 
LSU išsaugojo Lietuvos studentų sporto lyderio pozicijas, aktyviai organizavo sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo plėtrą Lietuvoje, glaudžiai bendradarbiaudamas su miesto ir šalies socialiniais partneriais. 
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