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Lietuvos sporto universitetas (LSU)  yra 

Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji 

mokykla, kurios steigėjas yra Lietuvos 

Respublikos Seimas. Universitetas yra 

vienintelis Lietuvoje specializuotas 

universitetas, rengiantis sporto mokslo 

specialistus, atliekantis išskirtinius 

mokslinius tyrimus sporto mokslo, 

sveikatinimo srityje ir telkiantis Lietuvos 

sporto bendruomenę. Universitetas savo 

veiklą vykdo jau daugiau nei 85 metus. 

Pastarųjų metų iššūkiai buvo išlaikyti 

universiteto autonomiją, neprarandant 

savo unikalumo, tuo pačiu gebant greitai 

keistis, prisitaikyti prie Lietuvoje 

vykdomos švietimo sistemos reformos, 

priimto naujo Sporto įstatymo, atliepti 

sparčiai besikeičiančius visuomenės 

poreikius. Siekėme suderinti 

Universiteto geriausią patirtį, tradicijas 

su ateities iššūkiais, būti proaktyviais 

formuojant Lietuvos žmonių vertybes 

sporto ir sveikatinimo srityse. 2019 

metais didelis dėmesys buvo skirtas 

teikti naujausias mokslu grįstas 

rekomendacijas Lietuvos aukščiausio 

lygio sportininkų rengimui, trenerių 

kompetencijos kėlimui, geriausių 

motyvuotų studentų pritraukimui ir 

studijų kokybės gerinimui. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSU rektorė 

Diana Rėklaitienė 

 

ĮVADINIS ŽODIS 
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UNIVERSITETO FILOSOFIJA 

 

VIZIJA 

 

Tapti visų Lietuvos žmonių visaverčio ir 

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 – kiekvienas 

Lietuvos sporto universiteto studentas. 

 

VERTYBĖS 

 Pagarba pažinimui 

 Iniciatyvumo skatinimas 

 Studijų atvirumas 

 Bendradarbiavimas 

 Sveiko gyvenimo būdo 
išaukštinimas 

 Pilietiškumas 
 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

FAKTAI IR SKAIČIAI 

DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ PERSONALAS___________________  

 2018 m. 2019 m. 
Darbuotojai Etatai Darbuotojai Etatai 

Iš viso 163 125,25 175 122,35 

Moterys  87 69,55 86 64,5 

Vyrai 76 55,7 89 57,85 

MOKSLO PERSONALAS PAGAL PAREIGAS______________________________  

 2018 m. 2019 m. 

Darbuotojai Etatai Darbuotojai Etatai 

Jaunesn. mokslo darbuotojai 4 4 6 5,05 

Mokslo darbuotojai 16 12,6 14 11,25 

Vyresn. mokslo darbuotojai 7 4,2 8 4,55 

Vyr. mokslo darbuotojai 9 6,05 10 6,8 

MOKSLINIAI TYRIMAI IR EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA_____________________  

 

 

 

 

 

KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS UŽSIENYJE 2019 M.___________________  

 

 

 

 

 

62 
Išvykų į konferencijas 

skaičius 

31 
Išvykų kvalifikacijai kelti 

skaičius 

2 
Išvykų į mokslines stažuotes 

(jos vyko Harvardo ir 

Kolumbijos universitetuose) 

skaičius 

Mokslo projektai: 12 
Eksperimentinė plėtra: 8 

 
 

315 158 Eur 

2019 m. 

Tyrimams gautas finansavimas 

 

2018 m. 

Mokslo projektai: 14 
Eksperimentinė plėtra: 4 

 
 

225 219 Eur 
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STUDENTŲ PRAKTIKA IR MOKSLINIAI TYRIMAI___________________  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACIJOS 

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SKAIČIAUS KAITA_________________________  
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UNIVERSITETO MOKSLININKŲ PUBLIKACIJOS_______________________  

STRAIPSNIAI 2018 m. 2019 m. 

TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE REFERUOJAMUOSE LEIDINIUOSE 

Clarivate Analytics Web of Science (iš viso) 79 96 

Leidiniuose su citavimo indeksu 64 91 

Leidiniuose be citavimo indekso 15 5 

Leidiniuose su aukštu (>2) citavimo indeksu  29 56 

Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklius 3 14 

Kituose Clarivate Analytics duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 6 – 

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 38 37 

KITUOSE RECENZUOJAMUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE 

Periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose 30 20 

KULTŪROS, PROFESINIUOSE IR MOKSLO POPULIARINIMO LEIDINIUOSE 

 3 1 

IŠ VISO PUBLIKACIJŲ                                                                                  159           168 

STRAIPSNIAI KONFERENCIJŲ MEDŽIAGOJE 

CA WoS Conference Proceedings 1 2 

Recenzuojamoje užsienio tarptautinių konferencijų medžiagoje 17 18 

Recenzuojamoje Lietuvos tarptautinių konferencijų medžiagoje – 1 

IŠ VISO PUBLIKACIJŲ                                                                                    18             21 

PATEIKTI MOKSLO PROJEKTAI  FINANSAVIMUI GAUTI__________________  

Pateiktų mokslo projektų skaičius  
(finansavimas neskirtas arba rezultatas dar nežinomas) 

 2018 m.  2019 m.  

Lietuvos mokslo taryba 19 15 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija  4 

Sveikatos apsaugos ministerija 2  

Europos Komisija 6 3 

MITA  1 

Baltijos–Vokietijos fondas  2 

Estijos mokslo taryba  3 

UNESCO ir L‘OREAL fondas  1 

UEFA   1 

Europos diabeto tyrimo fondas   1 

EUREKA  1 

Iš viso                                                                                      27                                  32
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KONFERENCIJOS IR MOKSLINIAI 

RENGINIAI

2019 m. iš Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto ir Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro 

Universitetas gavo finansavimą surengti 

Sporto forumą – tarptautinę mokslinę 

konferenciją, skirtą Lietuvos sporto 

universiteto 85-mečiui, „Sportininkų 

rengimo valdymas ir sportininkų 

darbingumą lemiantys veiksniai“. Taip 

pat 2019 m. Universitete organizuota: 

• Tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Mokslas ir praktika: 

aktualijos ir perspektyvos“. 

• Simpoziumas „Physical activity 

against early aging and 

noncommunicable diseases“. 

• Simpoziumas „Efektyvus 

pasirengimas 2020 m. Tokijo olimpinėms 

žaidynėms“. 

• Studentų mokslinės draugijos 

konferencija ,,Visų mokslų raktas yra 

klaustukas“.  

Siekiant tobulinti dėstytojų mokslinę 

kultūrą, 2019 m. Universiteto 

dėstytojams ir mokslininkams buvo 

surengta 12 mokslinių seminarų. Juose 

pranešimus skaitė LSU ir lektoriai iš 

užsienio: prof. dr. Mark Tremblay (Rytų 

Ontarijo vaikų ligoninės mokslinių 

tyrimų institutas, Kanada), dr. Thomas 

Chaillou (Orebro universitetas, Švedija), 

dr. Nadja Walter (Leipcigo universitetas, 

Vokietija), dr. Andrea Fusco (Pietų 

Lacijaus universitetas, Italija), doc. dr. 

Michelle Grenier (Naujojo Hampšyro 

universitetas, JAV), prof. Oron Levin 

(Liuveno universitetas, Belgija).  
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Tarptautinės konferencijos užsienyje

Tarptautinės konferencijos Lietuvoje

Nacionalinės konferencijos

Vietinės konferencijos

250 

Dalyvavusiųjų moksliniuose seminaruose 

2019 m. skaičius 

Akademinio personalo mokslinėse  

konferencijose skaitytų pranešimų skaičius 
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MOKSLINĖS VEIKLOS RODIKLIAI _______________________________________
 

 

Siekiant toliau vystyti priemones, 

pagal LSU Strategiją 2018 – 2022 m., 

kietiems metams (2020 m.) numatyta 

vykdyti mokslinių tyrimų pardavimus, 

toliau formuoti mokslinių tyrimų 

kultūrą ir bendradarbiauti su 

stipriausiais pasaulio sporto mokslo 

universitetais, pritraukti aukšto lygio 

mokslininkus iš užsienio ir sudaryti 

palankias sąlygas jauniesiems 

mokslininkams.  

 

 

 

Rodiklis 

2018 m. 2019 m. 

Siektinas Pasiektas Siektinas Pasiektas 
WoS publikacijų kiekis vienam 
mokslininkui 

 
0,78 

 
0,87 

 
0,85 

 
0,99 

Publikacijos WoS duomenų bazėje, skč. 85 85 90 96 

WoS publikacijų citavimas, skč. 570 626 660 1017 

Vidutinis institucijos WoS publikacijų 
citavimo rodiklis 

 
4 

 
2,5 

 
4,5 

 
3,82 

WoS publikacijų proc. iš visų WoS 
publikacijų, kurių: 

• IF > 2 (BMS) 

• IF > 1 (SMS) 

 
 

55 
45 

 
 

28 
54 

 
 

60 
56 

 
 

67 
85 

Mokslo projektai: 

• tarptautiniai 

• nacionaliniai 

 
0 
7 

 
0 
6 

 
2 
8 

 
3 
9 

MTEP sutartys, skč. 7 18 8 8 

Mokslinės publikacijos su verslo 
partneriais, proc. 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 

Skaičius mokslininkų, turinčių 

• H-25 (BMS)  

• H-15 (SMS) 

 
0 
0 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

Mokslininkų apdovanojimai, 
įvertinimai, skč. 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

Vieta tarp sporto institucijų Šanchajaus 
reitinge 

 
240 

 
200–300 

 
210 

 
d/n* 

Doktorantai iš užsienio (nuolatinių 
studijų), proc. 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 
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FAKTAI IR SKAIČIAI 

STUDIJŲ PERSONALAS PAGAL PAREIGAS___________________________  

 2018 m. 2019 m. 

 Darbuotojai Etatai Darbuotojai Etatai 

Asistentai 26 10,2 28 5,9 

Lektoriai 31 20,2 34 20,5 

Docentai 51 50,4 54 50,4 

Profesoriai 19 17,6 21 17,9 

 

  

 

 

 

STUDENTAI________________________________________________________  

Studijų forma 
Metai 

2018 m. 2019 m. 

Nuolatinės 1430 1263 

Ištęstinės 153 181 
Iš viso 1583 1444 

 

                           Studentų skaičius 

                           2019 m.   sumažėjo  

 

STUDENTŲ PRIĖMIMAS____________________________________________  

 
2018 m. 2019 m. 

Pagal 2019 m. studijų formą  

Nuolatinės Ištęstinės 

I pakopa 360 236 180 56 

II pakopa 173 195 182 13 

Iš viso 533 431 362 69 

8,78 % 

84 % 
Dėstytojų, turinčių mokslinį laipsnį, 

procentas 

2019 m. 2018 m. 

83,5 % 
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                                                                                                      2018 m.                       2019 m.                                                  

  

 ______________                                                                                                                 2018 m.                        2019 m. 

UNIVERSITETO LAISVIEJI KLAUSYTOJAI____________________________________  

 2018 m. 2019 m. 

Laisvieji klausytojai 45 101 

 

 
 

 

STUDENTŲ SKAIČIUS PAGAL FINANSAVIMĄ 2019 m.________________  

Studijos 
Bendras studentų 

skaičius 

Visiškai valstybės 
finansuojamų 

studentų skaičius 

Savo lėšomis 
studijuojančių 

studentų skaičius 

I pakopa 1063 316 747 

II pakopa 381 243 138 

360 236

173 195

1247 1503

2019 m. į pirmos pakopos studijas priimta  
34,4 % mažiau studentų nei 2018 m.  

  

 

                          
2019 m. į antros pakopos studijas priimta  
11,2 % daugiau studentų nei 2018 m.  

  

 

                          

2019 m. pasirinkusiųjų LSU studijų programas 

1–2 pageidavimu skaičius padidėjo 17,03 % 

2018 m.  2019 m.  
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STUDIJŲ BAIGIMAS________________________________________________  

Studijos 2018 m. 2019 m. 

I pakopa 344 316 

II pakopa 90 75 

Iš viso 434 391 

BENDRAS STUDENTŲ NUBYRĖJIMAS_________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRMOS PAKOPOS STUDENTŲ NUBYRĖJIMAS________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,2 % 

16 % 

Pirmos pakopos studentų 

nubyrėjimo procentas 2018 m. 

Pirmos pakopos studentų nubyrėjimas 2018 m.: 
0,3 % studentų pakeitė studijų programą arba aukštąją mokyklą.  
4,7 % studentų nubyrėjo dėl nepažangumo.  

6,18 % studentų nubyrėjo dėl kitų priežasčių. 

Pirmos pakopos studentų 

nubyrėjimo procentas 2019 m. 

Pirmos pakopos studentų nubyrėjimas 2019 m.: 
0,7 % studentų pakeitė studijų programą arba aukštąją mokyklą. 
8,1 % studentų nubyrėjo dėl nepažangumo. 
7,2 % studentų nubyrėjo dėl kitų priežasčių. 

Bendras studentų nubyrėjimas 

2018 m. 

11,37 % 

Bendras studentų nubyrėjimas 

2019 m. 

14,9 % 

2019 m. studentų nubyrėjimas 

padidėjo 3,53 % 
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ANTROS PAKOPOS STUDENTŲ NUBYRĖJIMAS________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENA________________________________  

Absolventai Įsidarbina per 6–8 mėn. 
Įsidarbina pagal 

specialybę 

I pakopa 82 proc. 61 proc. 

II pakopa 89 proc. 90 proc. 

 

 

  

 7,5 % 

11,6 % 

Antros pakopos studentų 

nubyrėjimo procentas 2018 m. 

Antros pakopos studentų nubyrėjimas 2018 m.: 
2,3 % studentų nubyrėjo dėl nepažangumo. 
5,2 % studentų nubyrėjo dėl kitų priežasčių. 

Antros pakopos studentų 

nubyrėjimo procentas 2019 m. 

Antros pakopos studentų nubyrėjimas 2019 m.: 
0,4 % studentų pakeitė studijų programą arba aukštąją mokyklą.  
5 % studentų nubyrėjo dėl nepažangumo. 
6 % studentų nubyrėjo dėl kitų priežasčių. 
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UŽSIENIO STUDENTAI UNIVERSITETE________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkija 

Ispanija 

Italija 

Graikija 

Vokietija 

Čekija 

Kroatija 

Serbija 

Portugalija 

Kipras 

Belgija 

Malta 

Norvegija 

Latvija 

Kinija 

45 
Dalinėse studijose studijavusių ir atvykusių atlikti 

praktiką LSU studentų skaičius 

14 
Šalių, iš kurių į LSU dalinių studijų atvyko studentai, 

skaičius 

55 
Užsieniečių studentų, įstojusių į Universitetą per LSU 

sistemą arba LAMABPO sistemą, skaičius 

2018 m. 2019 m. 

59 

2018 m. 2019 m. 

15 

2018 m. 2019 m. 

38 
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DOKTORANTŪRA 

2019 M. PRIĖMIMAS___________________________________________________  

 2018 m. priimta 2019 m. priimta 

Į biologijos krypties doktorantūrą 9 9 

Į edukologijos krypties doktorantūrą 3 4 

Iš viso į doktorantūros studijas įstojo 12 13 

DOKTORANTŪROS FINANSAVIMAS__________________________________  

                        

DOKTORANTŪROS BAIGIMAS_______________________________________  

 
2019 m. Universitete apgintos septynios 

disertacijos: biologijos krypties – 4, 

edukologijos krypties – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2019 m. laimėtų projektų skaičius konkursinei 

doktorantūrai ir papildomai doktorantūros 

vietai gauti 

2019 m. iš Lietuvos mokslo tarybos ir iš 

Europos struktūrinių fondų buvo skirtas 

finansavimas konkursinei doktorantūrai ir 

papildomai doktorantūros vietai gauti.  

 

 

7 

2019 m. Universitete apgintų disertacijų 

skaičius 
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STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

2019 m. buvo plėtojami vidinę studijų 
kokybę užtikrinantys procesai ir 
priemonės:  

• Peržiūrimos ir atnaujinamos studijų 
programos bei suteikiamos 
kvalifikacijos. 

• Parengtos LSU studijų tobulinimo 
gairės. 

• Plėtojamos studijų organizavimo ir 
kokybės užtikrinimo sistemos, 
parengti norminiai dokumentai, 
susiję su studijomis. 

• Sėkmingai tęsiama Lietuvos sporto 
universiteto grupės tutoriaus 
programa. Universitete kiekvienai I 
pakopos pirmo kurso studentų 
grupei skirtas tutorius, į kurį 
studentas gali kreiptis ir gauti 
palaikymą bei patarimų 
akademiniais klausimais. 

• Nuolat stiprinami akademinio 
personalo gebėjimai. Rengiami įvairūs 
kursai, seminarai, didinamas 
išvykstančių pagal Erasmus 
programą darbuotojų skaičius. 

• 2019 m. Universiteto II rūmuose 
įrengta inovatyvi studijų auditorija, 
skirta studentų praktinėms 
pratyboms. 
 

2019 m. Universitetas išleido dvi  studijų 

knygas, tris periodinius mokslo 

žurnalus, du tęstinius mokslo straipsnių 

rinkinius, keturis konferencijų leidinius, 

du informacinius ir mokslo 

populiarinimo leidinius, keturiolika 

disertacijų ir jų santraukų, taip pat 

Universiteto veiklos dokumentus.  

2019 m. buvo išleista Baltoji knyga 

,,Sporto mokslas – Lietuvos žmonių 

gerovei“. 

 
 

2019 m. elektroninėje talpykloje buvo 

publikuota 19 leidinių, iš jų – 9 nauji. 

Metų pabaigoje talpykloje buvo 40 

leidinių.       

2019 m. Universitetas tapo CrossRef 

nariu. Narystė šioje atvirosios prieigos 

mokslo informacijos duomenų bazėje, 

mokslo žurnalų metaduomenų 

perdavimas duomenų bazei užtikrina 

informacijos sklaidą, žurnalų 

matomumo didėjimą tarptautinėje 

erdvėje, nuolatinio skaitmeninio objekto 

identifikatoriaus DOI suteikimą mokslo 

straipsniams.  

 

254

221

2018 m.

2019 m.

Parengtų ir išleistų leidinių apimtis
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STUDIJŲ PROCESO 

ADMINISTRAVIMAS 

 

• 2019 m. pradėta vykdyti nauja I 
pakopos studijų programa  
„Pratimai, mityba ir streso 
valdymas“. Ši studijų programa 
skirta parengti sveikatingumo ir 
asmeninį trenerį, gebantį gerinti 
emocinę ir fizinę sveikatą ne 
medikamentinėmis  priemonėmis,  o 
taikant fizinius pratimus, darnią 
mitybą  bei streso reguliavimo 
technologijas. 

• Vykdytas priėmimas į dvi jungtines 
II pakopos studijų programas – 
Krepšinio treniravimas ir valdymas 
bei Sportinės veiklos analizė. Į šias 
studijų programas buvo priimti ir 5 
studentai iš užsienio.  

• Įkurtas Krepšinio studijų ir mokslo 
centras, kurio tikslas – vykdyti 
studijas, susijusias su krepšinio 
specialistų rengimu ir universiteto 
strategine mokslo kryptimi 
„Krepšininkų rengimo modernios 
technologijos“, atitinkančias aukšto 
lygio mokslinius tyrimus ir 
eksperimentinę plėtrą, taip pat 
viešinti mokslinių tyrimų rezultatus. 

• Studentams aukšto meistriškumo 
sportininkams yra sudaryta 
galimybė studijuoti pagal 
individualų studijų planą. 
Kiekvienas studentas studijų modulio 
planą susikuria pagal individualius 
poreikius, atsižvelgdamas į esamą 
studijų programą. Tai palengvina 
studijų procesą tiems studentams, 
kurie dėl sportinės veiklos neturi 
galimybės dalyvauti Universitete 
vykdomuose užsiėmimuose. 

 

• Patobulinta refleksijos ugdymo ir 
mokymosi pasiekimų aplanko 
kaupimo tvarka. Ši tvarka taikoma 
jau nuo pirmo kurso ir padeda 
užtikrinti studentų motyvacijos, 
kūrybiškumo įgūdžių plėtrą, 
socialinę ir kt. atsakomybes. Tai 
asmeninio ir mokymosi tobulėjimo 
poreikių rinkinys. 

• Pasikeitus Universiteto struktūrai, 
atnaujinta akademinė informacinė 
sistema. Sukurti nauji ar atnaujinti 
seni studentų prašymų šablonai. 
Informacinėje sistemoje studentai gali 
ne tik sužinoti dėstytojų kontaktinius 
duomenis, pasitikrinti tvarkaraštį, 
susipažinti su patvirtintais aktualiais 
dokumentais, bet ir pagrindiniame 
puslapyje gali matyti informaciją apie 
nesumokėtus mokesčius, priminimą 
pasirinkti baigiamojo darbo temą ir 
pan. 

• Viešinama Universiteto informacija 
užsienio portaluose. Dėl šių veiksmų 
įgyvendinimo 2019 m. didėjo 
tarptautiškumo plėtra, todėl 2019–
2020 m. m. priimta žymiai daugiau 
studentų iš užsienio šalių. 
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PASLAUGOS IR PARAMA 

STUDENTAMS

• 2019 m. Universitete papildyta 
centralizuoto spausdinimo sistema.     
I ir III rūmuose pastatyti 
daugiafunkciai (kopijavimo, 
spausdinimo ir skenavimo) 
įrenginiai.  Darbuotojai ir studentai iš 
bet kurios darbo vietos ar namų turi 
galimybę  atsispausdinti norimą 
dokumentą.  Sistemą planuojama 
plėsti ir kitais metais. 

• 2019 m. sukurta LSU susipažinimo 
sistema, darbuotojų darbo krūvio 
atvaizdavimo sistema, doktorantų 
priėmimo sistema, papildytos 
dėstytojų mokslinės veiklos 
informacijos suformavimas ir 
pateikimas svetainėje. 

• 2019 m. buvo toliau plėtojama ,,Office 
365 for Education“ platforma. 
Studentams atsirado galimybė į 
asmeninį kompiuterį nemokamai 
įsidiegti MS Office 365 (Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Outlook, Access) 
programų paketą. 2019 m. ,,Office 365 
for Education“ paslaugomis aktyviai 
naudojosi 82 proc. studentų ir 
darbuotojų. 

• Įdiegtas SPSS programinės įrangos 
paketas. Dabar jis pasiekiamas  
Universiteto auditorijose ir 
bibliotekoje. 

• Studentams sudaryta galimybė 
prieiti prie mokslinių publikacijų, 
straipsnių ir kt. mokslo leidinių 
būnant namuose, naudojant Ezproxy 
įrankį. 2019 m. registruotų 
bibliotekos vartotojų padaugėjo 
6 proc. Skaitytojai vis dažniau 

naudoja visateksčius elektroninius 
bibliotekos išteklius: prenumeruo-
jamas duomenų bazes, elektroninių 
knygų kolekcijas, Universiteto 
elektroninius leidinius ir mokslines 
publikacijas. 

• Studentams surengtas 21 įvadinis 
mokymas, kaip naudotis bibliotekos 
paslaugomis. Mokymuose dalyvavo 
149 studentai. 

• Organizuoti 8 bibliotekos paslaugų 
pristatymai Universitete 
studijuojantiems užsienio 
studentams. Paslaugų pristatymuose 
dalyvavo 93 studentai. 

• Surengta daugiau teminių mokymų, 
kuriuose dalyvavo 102 klausytojai. 

• 2019 m. LSU studentams buvo 
surengti tokie seminarai: 
,,Meditacijos taikymas mokslo ir 
sporto pasiekimams didinti“, ,,Kaip 
padidinti energingumą?“, 
,,Jaunesniųjų karininkų vadų 
mokymai“, ,,Mnemoninių 
(atsiminimo) mokymosi metodų 
naudojimo (-si) ypatumai“, ,,Kaip 
įveikti nerimą ir stresą ?“, ,,Darbo 
paieškos strategija“, ,,Pilietinis 
pasipriešinimas“. 

 

2019 m. seminaruose  

dalyvavusių studentų 

skaičius  

      

 

 

 

 

294 
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2019 m. vykdyta Karjeros diena, kurioje 

savo profesine ir komunikacine patirtimi 

su visų studijų programų studentais 

dalijosi 5 svečiai (Marius Jovaiša, Paulius 

Visockas, Simonas Dailidė, Ramūnas 

Zimblys, Saulius Štarolis).  

 

 2019 m. Karjeros dienoje  

dalyvavusių studentų  

skaičius 

 

LSU internetiniame tinklapyje buvo 

nuolat skelbiami darbo ir praktikos 

pasiūlymai, tiesiogiai gauti iš galimų 

darbdavių. 

Universitete pradėjo dirbti psichologė, 

galinti padėti spręsti nepalankias, 

sudėtingas situacijas ir šviesti 

Universiteto bendruomenę 

psichoemocinės sveikatos išsaugojimo ir 

stiprinimo klausimais. 

 
 

 

 

2019 m. skirta 281 studento stipendija, 

199 pirmakursio stipendijos, 28 

pedagogų stipendijos, 9 mokslo 

stipendijos ir 12 sporto stipendijų. Taip 

pat skirta 20 vienkartinių tikslinių 

stipendijų:  5 – už mokslo pasiekimus, 5 – 

už sporto pasiekimus, 2 – už 

visuomeninę veiklą, 1 – Studentų 

atstovybės prezidento, 7 stipendijos, 

skirtos Studentų atstovybės teikimu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

101

Vyrai Moterys

105 

2019 m. psichologo konsultaciją gavusių  
studentų skaičius  
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STUDIJŲ VEIKLOS RODIKLIAI __________________________________________  

 

 

  

 

 

Vadovaujantis LSU Strategija 2018 – 2022 

m., 2020 m. siekiama ir toliau pritraukti 

gabius moksleivius į universitetą, rengti 

naujas studijų programas atsižvelgiant į 

šių dienų pasaulio iššūkius. Sistemingai 

diegti šiuolaikines technologijas studijų 

procese ir didinti studentų motyvaciją 

studijuoti bei stiprinti dėstytojų darbo su 

užsienio studentais kompetencijas. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodiklis 

2018 m. 2019 m. 

Siektinas Pasiektas Siektinas Pasiektas 

Gabūs moksleiviai (šimtukininkai), skč. 8 7 12 6 

Studijų programos, patenkančios į 
Lietuvos TOP 10, skč. 

1 1 2 0** 

Vidinė studentų motyvacija (balai iš 100) 30 * 40 * 

Studentų pasitenkinimas studijomis, proc. 70 * 75 70,1 

Studentų nubyrėjimas, proc. 17 11,37 16 14,9 

Vidinė dėstytojų motyvacija (balai iš 100) 30 * 40 * 

Tarptautiniai studijų projektai, skč. 5 9 5 22 

Dėstytojai, pasirengę dėstyti užsienio 
studentams, proc. 

45 70 55 76 

Inovacijomis grįstos studentų iniciatyvos 
(startuoliai), skč. 

0 0 1 0 

Absolventų naujai įsteigtos darbo vietos, 
skč. 

15 d/n*** 20 d/n*** 

* Rodikliai neskaičiuoti. 

** 2019 m. sporto krypčių grupėje atsiradus antrai studijų programai ,,Pratimai, mityba ir streso valdymas“, 

studentai rinkosi pastarąją, todėl ,,Treniravimo sistemų“ studijų programa iškrito iš Lietuvos TOP 10.  

*** - Duomenų nėra. 
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FAKTAI IR SKAIČIAI 

STUDENTŲ JUDUMAS__________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

PERSONALO JUDUMAS________________________________________________  

 

19

22

4

5

2019

2018

Atvykusių atlikti praktiką
studentų skaičius

Išvykusių atlikti praktiką
studentų skaičius

41

41

41

59

2019

2018

Atvykusių studijuoti studentų
skaičius

Išvykusių studijuoti studentų
skaičius

36

41

32

23

2019

2018

Atvykusių su dėstymo vizitu skaičius

Išvykusių su dėstymo vizitu skaičius

12

9

9

8

2019

2018

Atvykusių su mokymosi vizitu
skaičius
Išvykusių su mokymosi vizitu skaičius

2019 m. į dalines studijas išvyko 

60 studentų: 29 pirmos pakopos, 

26 antros pakopos ir 5 trečios pakopos 

studentai 

60 

Studentų, 2019 m. išvykusių į 

dalines studijas ir atlikti praktiką, 

skaičius 
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TARPTAUTINIS DVIŠALIS BENDRADARBIAVIMAS_______________________

Universitetas, dalyvaudamas įvairiose 

tarptautinio bendradarbiavimo ir 

judumo programose, plėtoja ir stiprina 

bendradarbiavimą su panašaus profilio 

užsienio aukštosiomis mokyklomis ir jų 

padaliniais. Šiuo metu Universitete 

galioja 118 (2018 m. galiojo 104) dvišalio 

bendradarbiavimo sutartys, iš jų 99 

sutartys (2018 m. - 92) sudarytos 

įgyvendinant studentų ir personalo 

mainus pagal Europos Komisijos 

remiamą ERASMUS+ programą. 

 

 

Indija  

Japonija  

Kazachstanas  

Kinija  

Lenkija  

Ukraina  

Azerbaidžanas  

Austrija 

Belgija  

Bulgarija  

Čekija  

Danija 

Estija  

Graikija  

Ispanija  

Italija 

Jungtinė 

Karalystė  

Kipras  

Kroatija 

Latvija  

Malta 

Nyderlandai  

Norvegija  

Portugalija  

Rumunija  

Serbija  

Slovakija  

Slovėnija  

Suomija  

Švedija 

Turkija  

Vengrija 

Vokietija  

Bosnija ir 

Hercegovina  

Gruzija 

Izraelis 

JAV  

Japonija
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TARPTAUTINIS STUDIJŲ 

VIEŠINIMAS 

TARPTAUTINIAI RENGINIAI 

Universiteto siūlomos tarptautinės 

studijų programos buvo viešinamos            

31-osios Europos tarptautinio švietimo 

asociacijos (angl. European Association of 

International Education, EAIE) 

konferencijos ir aukštojo mokslo parodos 

metu Helsinkyje (Suomija). Čia 

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 ir derino 

užsienio studentų pritraukimą su studijų 

agentais. 

2019 m. LSU atstovai lankėsi studijų 

mugėje SIMPLED Delyje (Indija), kur 

buvo pristatytos LSU studijų programos, 

intensyvieji kursai ir diskutuota bei 

susitarta dėl tolesnio bendradarbiavimo 

su Indijos aukštosiomis mokyklomis 

pasirašant dvi bendradarbiavimo 

sutartis. 

 

 

 
 

 

2019 m. Universitete buvo organizuotas 

renginys apie Naujųjų metų sutikimo 

tradicijas Kinijoje. Apie tai Universiteto 

bendruomenei pasakojo Pekino sporto 

universiteto studentai.  

Kartu su septyniais Lietuvos 

universitetais, LSU pradėjo vykdyti ES 

struktūrinių fondų priemonės „Studijų 

tarptautiškumo didinimas“ projektą 

„Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo 

ir prestižo didinimas Kazachstane, 

studijų Lietuvoje populiarinimas“. 

2019 m. Universitete vyko 5-oji 

tarptautinė savaitė, kurioje dalyvavo 37 

svečiai iš užsienio: Austrijos, 

Azerbaidžano, Čekijos, Danijos, Izraelio, 

Japonijos, Jungtinės Karalystės, 

Kazachstano, Lenkijos, Turkijos, 

Ukrainos ir Vokietijos. Renginys skirtas 

LSU 85-mečiui ir dalyvavimo „Erasmus“ 

programoje 20-mečiui paminėti. 

2019 m. Universitete viešėjo Pekino 

sporto universiteto (Kinija) delegacija, 

kurią sudarė Mokslo ir technologijų 

administracijos direktorius Xialon Zhu, 

Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų 

skyriaus direktoriaus pavaduotoja Jun 

Wu, Kinijos sporto ir trenerių rengimo 

akademijos profesorius Zhigang Song ir 

Kūno kultūros mokyklos prodekanas 

Peng Gao. Su Pekino sporto universiteto 

atstovais aptartos tolesnio dvišalio 

bendradarbiavimo galimybės. 
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2019 m. Universitete viešėjo Denverio 

valstijos metropoliteno universiteto 

(JAV) delegacija: Tarptautinių ryšių 

skyriaus direktorius Akbarali Thobhani, 

Atletinio rengimo ir sporto katedros 

vedėja Ruth Ann Nyhus ir katedros 

profesorė Colleen Colles. Vizito metu 

aptartas studentų ir akademinio 

personalo mobilumas, įtraukiant DVMU 

kaip partnerinę instituciją į 2020 m. 

Erasmus+ KA107 paraišką. 

2019 m. Universitete viešėjo Boizio 

valstijos universiteto (JAV) atstovai: 

Sveikatos mokslų mokyklos direktorius 

Bob Wood, Sportinių pasiekimų 

laboratorijos direktorius Shawn 

Simonson ir Treniravimo ir lyderystės 

magistro studijų programos direktorius 

Scott Moorcroft. Viešnagės tikslas –  

susipažinti su Universitetu ir suderinti 

studentų bei darbuotojų mobilumo 

veiklas pagal „Erasmus+“ KA107 

programą. 

2019 m. Universitete lankėsi „LifeDance“ 

šokio programos sumanytoja ir įkūrėja 

Shira Robbins (Izraelis), ji vedė teorinį-

praktinį seminarą „LifeDance šokio 

programa kūrybingam mąstymui 

lavinti“. 

 

 
 

IŠORINIS TARPTAUTIŠKUMO 

VERTINIMAS 

2019 m. LSU laimėjo Švietimo mainų 

paramos fondo surengto kokybės 

konkurso nominaciją ,,Kokybiškiausias 

programos ,,Erasmus+” aukštojo mokslo 

sektoriaus mobilumo projektas”. 

Nominacija skirta už kokybiškai 

įgyvendintą projektą ,,Mobilumas 

mokymosi tikslais programos 

,,Erasmus+” šalyse partnerėse. 
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TARPTAUTIŠKO UNIVERSITETO RODIKLIAI______________________________  

 

Rodiklis 
2018 m. 2019 m. 

Siektinas Pasiektas Siektinas Pasiektas 

Tarptautinės jungtinės ar konsorciumo 
pagrindu veikiančios studijų programos, skč. 

4 3 5 3 

Vizituojantys mokslininkai iš ES šalių, skč. 2 3 5 1 

Užsienio studentų santykis, proc. 3 4 4 4,5 

Plenariniai pranešimai tarptautinėse 
konferencijose užsienyje, skč. 

3 2 6 7 

Dėstytojai ir mokslo darbuotojai, įtraukti į 
tarptautinių organizacijų valdymo organų 
sudėtį ar atstovaujantys šaliai, skč. 

4 4 5 4 

Tarptautiniai intensyvūs ar trumpalaikiai 
studijų ir kvalifikacijos kėlimo kursai, skč. 

2 3 2 3 

Siekiant vykdyti LSU Strategiją 2018 – 

2022 m., toliau numatyta parengti naujas 

jungtines ar konsorciumo pagrindu 

veikiančias studijų programas, skatinti 

naujas partnerystes su pripažintomis 

studijų, mokslo ir verslo institucijomis 

užsienyje ir plėtoti studijų 

tarptautiškumą bei pritraukti užsienio 

studentus.  
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FAKTAI IR SKAIČIAI 

LSU STUDENTŲ LAIMĖJIMAI VARŽYBOSE 2019 m. ________________________  

Varžybos Laimėta medalių Iš viso 

Pasaulio studentų universiada 1 aukso , 1 sidabro, 1 bronzos  3 

Pasaulio taurė 1 aukso  1 

EUSA studentų čempionatas 1 sidabro  1 

SELL studentų žaidynės 19 aukso, 19 sidabro, 17 bronzos  55 

Lietuvos čempionatai 30 aukso, 27 sidabro, 28 bronzos  85 

Lietuvos studentų čempionatai ir lygos 27 aukso, 14 sidabro, 11 bronzos  52 

SELL STUDENTŲ ŽAIDYNĖS_____________________________________________  

Metai Varžybų vieta 
Laimėta medalių 

Iš viso 
Aukso Sidabro Bronzos 

2018 Tartu (Estija) 11 14 14 39 

2019 Kaunas (Lietuva) 19 19 17 55 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

 

2018 m.  

2019 m.  

LSU komandos, dalyvavusios  SELL  

studentų žaidynėse, narių skaičius  

 

69 

213 

2019 m. SELL žaidynėse LSU studentai pasirodė 

geriausiai tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų 

 



31 
 

LIETUVOS UNIVERSITETŲ TOP 3 PAGAL ČEMPIONATŲ REZULTATUS _____  

 Medaliai  
Aukso Sidabro Bronzos Iš viso 

I Lietuvos sporto universitetas 27 14 11 52 

II Vilniaus universitetas 18 23 18 59 

III Vytauto Didžiojo universitetas 16 9 6 31 

 

 

SPORTO RENGINIAI____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

202 91

Vaikinai Merginos

 

856 

LSU studentų, dalyvavusių 

Lietuvos studentų čempionatuose, 

skaičius 

2019 m. vykusių Lietuvos studentų 

čempionatų galutinėje suvestinėje LSU 

užėmė pirmą vietą tarp Lietuvos aukštųjų 

mokyklų  

 „Sporto visiems“ renginiai 2019 m. 

Dalyvių skaičius sporto renginiuose 

2019 m. 
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SPORTO RENGINIAI 

LSU Sporto ir laisvalaikio centras ne tik 

pats organizuoja, bet ir prisideda prie 

partnerių organizuojamų sporto 

renginių. 2019 m. prisidėjo 

organizuojant Walmark® masinio ėjimo 

varžybas, Studentų olimpinį festivalį, 

SELL studentų žaidynes ir Birštono 

pusmaratonį, prisijungė prie sporto 

klubo Be1 „Visi varomi“ masinių 

treniruočių vykdymo.  

 

Universitetas jau ne vienus metus 
palaiko Europos judėjimo savaitės idėją 
ir į masinius sporto renginius kviečia 
Kauno moksleivius, Universiteto 
studentus ir darbuotojus. Jau tradicija 
tapęs LSU masinis šokis, šiemet skirtas 
LSU 85-mečiui, subūrė daugiau nei 500 
norinčiųjų judėti šokio ritmu. Renginiui 
finansavimą skyrė Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija. 
Sporto ir laisvalaikio centras, 

organizuodamas įvairius sporto 

renginius, kviečia Universiteto 

studentus prisidėti prie jų organizavimo, 

savanoriauti juose. 

 

 

  

 

 

 

PERSONALO KOMPETENCIJŲ 

KĖLIMAS UŽSIENYJE 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. įvairius sporto 
renginius organizuoti 
padėjo ir juose 
savanoriavo 236 
studentai 

 

33 

Išvykų kompetencijų kėlimo 

tikslais (sporto srityje) 

skaičius 2019 m.  
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SPORTO, LAISVALAIKIO IR BENDRUOMENĖS RODIKLIAI_________________  

 

 

Rodiklis 
2018 m. 2019 m. 

Siekiamas Pasiektas Siekiamas Pasiektas 

Medalių skaičius tarptautiniuose sporto 
renginiuose (SELL studentų žaidynėse, 
universiadose, pasaulio, Europos 
čempionatuose ir kt.). 

40 243 43 197 

Studentų, dalyvaujančių savanorystės 
veiklose, skaičius 

50 * 130 236 

Studentų, pasaulio, Europos, Lietuvos 
čempionų, procentas 

2 * 4 3,7 

Fiziškai aktyvių LSU bendruomenės 
narių* procentas 

40 * 50 76 

Laisvalaikiui patrauklių erdvių skaičius 2 2 3 3 
* Rodikliai neskaičiuoti. 

Vykdant LSU Strategiją 2018 – 2022 m. ir 

toliau bus siekiama plėtoti studentų, 

dalyvaujančių tarptautiniuose 

renginiuose, skatinimo sistemą, didinti 

studentų įsitraukimą į savanorystės 

veiklą ir gerinti bendruomenės narių 

sąlygas sportuoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
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RYŠIAI SU VISUOMENE  

 

LSU siekia ir toliau planingai plėtoti 

komunikaciją ir rinkodarą, stiprinti 

vidinę ir išorinę komunikaciją, pristatyti 

ir organizuoti veiklas, numatytas 2018–

2022 m. LSU strategijoje bei kituose 

dokumentuose. Šiuose dokumentuose  

numatyta stiprinti bendradarbiavimą su 

mokyklomis ir sporto gimnazijomis, 

parengti ir vykdyti studentų iš Lietuvos 

ir užsienio pritraukimo planus.  

Kryptingai vykdomas studijų programų 

pristatymas moksleiviams ir kitoms 

tikslinėms auditorijoms. Kiekvienais 

metais rengiama pirmo kurso studentų 

apklausa, siekiant išsiaiškinti, kodėl jie 

rinkosi studijas Universitete. Pagal 

gautus duomenis parengtas ir vykdytas 

studijų viešinimo planas.  

Universitetas ir jo siūlomos studijų 

programos 2019 m. pristatytos Kaune, 

Vilniuje ir Klaipėdoje vykusiose mugėse 

bei parodose, įvairiuose sporto ir 

sveikatingumo renginiuose, šalies 

gimnazijose. 

Moksleiviai kviečiami į didžiausią jiems 

skirtą renginį ,,Moksleivių diena su 

LSU“, kuriame pristatomos studijų 

galimybės, į ekskursijas po Universitetą, 

į LSU Studentų atstovybės renginį 

,,Studžių savaitė“. 

Universitetas inicijavo ir naują 

rinkodaros projektą socialiniuose 

tinkluose ,,LSU studentai“, kur  

įvairių pakopų studentai pasakojo 

moksleiviams apie studijas, mokslą ir 

laisvalaikį.  

 
 

 

 

 

 
 

 

                                 

 

 

 

 

          

482 1038

39

44

2018 m.

2019 m.

2018 m.  2019 m.  

LSU vardo paminėjimo interneto 

erdvėje skaičius 

Mokyklų, kuriose vyko LSU studijų  

programų pristatymas, skaičius 

480 545 

2018 m.  2019 m.  

Universitete apsilankiusių 

moksleivių skaičius 
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LSU MATOMUMAS ŽINIASKLAIDOJE 2019 M.______________________________  

 
 

LSU MATOMUMAS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE_________________________  

 

2019 m. nuolat augo Universiteto 

paskyrų, sekėjų, pasiekiamumo ir 

lankytojų skaičius interneto svetainėje. 

LSU turi Twitter, Instagram, Facebook ir 

Facebook International paskyras. 

Lankytojų skaičiaus didėjimą paskatino 

ne tik didesnis žinomumas 

žiniasklaidoje, bet ir didelis socialinių 

tinklų vartotojų susidomėjimas.  

LSU atlikta apklausa rodo, kad 

moksleivių pasirinkimui didelę įtaką turi 

socialiniai tinklai. 2019 m. LSU 

Komunikacijos ir rinkodaros skyrius 

didelį dėmesį skyrė būtent socialiniams 

tinklams. 

Instagram paskyroje 2019 m. vartotojų 

pasiekiamumas didėjo net 71,7 proc., o 

tarptautinė LSU Facebook paskyra 

2019 m. pasiekė  50,7 proc. daugiau 

vartotojų nei 2018 m.  

 

Parodymų skaičiaus (,,reach‘‘) pokytis  
LSU paskyrose 
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ŽINIŲ IR INOVACIJŲ PERDAVIMAS 

MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ__________________________________________  

 

2019 m. pastebimai sumažėjo kursų ir 

seminarų klausytojų. Nuo 2019 m. sausio 

1 d. dėl naujai įsigaliojusio Sporto 

įstatymo nebuvo vykdomi 

persikvalifikavimo mokymai treneriams. 

Per 2019 m. buvo surengti seminarai 

kineziterapeutams, treneriams, kurčiųjų 

sporto klubų vadovams, LSU 

dėstytojams. Kvalifikacijos kėlimo 

seminarai surengti Visuomenės 

sveikatos biurui, akademinio personalo 

darbuotojams. Buvo vykdomi anglų 

kalbos mokymo ir tobulinimo kursai 

vadovams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl naujai įsigaliojusio Sporto įstatymo ir 

su tuo susijusių pasikeitimų dėl teisės 

užsiimti trenerio veikla 2019 m. rugsėjo– 

lapkričio mėn. buvo organizuojami ir 

vykdomi susitikimai su Kauno  sporto 

mokyklų ,,Gaja“, ,,Baltų ainiai“ ir 

,,Startas“, taip pat su Vilniaus sporto 

centro treneriais, specialistais, 

administracijos darbuotojais. Iš viso 

juose dalyvavo 98 žmonės.  

Susitikimų tikslas – paaiškinti sporto 

mokyklose dirbantiems treneriams ir 

administracijos darbuotojams naujai 

įsigaliojusio Sporto įstatymo punktus, 

susijusius su trenerio darbo ypatumais, 

ir galimybes baigti mokymus, 

suteikiančius teisę po 2024 m. rugsėjo 

1 d. tęsti trenerio ar fizinio aktyvumo 

specialisto bei instruktoriaus veiklas.  

Paruošta nauja Masažuotojo pagrindų 

programa pagal naujai įsigaliojusį 

Masažuotojo įstatymą (įsakymas dėl 

Lietuvos medicinos normos MN 

165:2019 „masažuotojas“ patvirtinimo, 

2019 m. spalio 8 d. Nr. V-1148, Vilnius) ir 

gauta akreditacija ją vykdyti. 

Intensyviuosiuose kursuose 

Masažuotojo spaudui gauti mokosi 14 

dalyvių. Kursų trukmė – nuo sausio 20 d. 

iki vasario 8 d. (160 val.). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

1285 
Seminarų, kursų dalyvių 

skaičius 2019 m. 

Seminarų, kursų dalyvių 

skaičius 2018 m. 
2413 
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TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS 

 

Trečiojo amžiaus universitete (TAU) 

2019 m. paskaitas savanoriškai skaitė 

LSU dėstytojai ir studentai.  

TAU studentai, atstovavo LSU festivalyje 

Sportas visiems 2019 ir Kauno rajono 

Trečiojo amžiaus universiteto Sporto 

fiestoje (užėmė 4 vietą). 

 

LSU VYKDOMA PROJEKTINĖ VEIKLA_______________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

LSU KOORDINUOJAMI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI_______________________  

 

 

 

 

 

 

 

DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS Į PROJEKTINĘ VEIKLĄ_____________________  

 

 

 

 

 

 

24 

2019 m. įgyvendinti 

nacionaliniai projektai 

8 

2019 m. įgyvendinami 

nacionaliniai projektai 

5 

2019 m. įgyvendinti 

tarptautiniai projektai 

2019 m. įgyvendinami 

tarptautiniai projektai 

9 

73 Darbuotojų, 2019 m. įsitraukusių į projektinę 

veiklą, skaičius 

4 

2018 m. koordinuoti 

tarptautiniai projektai 

2019 m. koordinuoti 

tarptautiniai projektai 

4 
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UNIVERSITETO SOCIALINIAI PARTNERIAI______________________________  

 

2019 m. pasirašyta vienuolika 

bendradarbiavimo sutarčių su sporto 

federacijomis, tarp jų ir su Lietuvos 

futbolo, Lietuvos krepšinio, Lietuvos 

lengvosios atletikos federacijomis. 
 

            
2019 m. pasirašytos bendradarbiavimo 

sutartys su aštuoniomis ugdymo 

įstaigomis, trimis savivaldybių 

įstaigomis,  šešiomis asociacijomis, tarp 

jų ir su Lietuvos studentų sporto 

asociacija, Lietuvos kūno kultūros 

mokytojų asociacija. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip pat pasirašyta trylika 

bendradarbiavimo sutarčių su sporto, 

sveikatos ir verslo organizacijomis, tarp 

jų ir su sporto klubu „Startukas“, 

Kėdainių sporto centru, Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centru. 

 

 

 

 

2019 m. atnaujinta LSU 

bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos 

tautiniu olimpiniu komitetu. 
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LYDERYSTĖS VEIKLOS RODIKLIAI_____________________________________  

 

Rodiklis 
2018 m. 2019 m. 

Siekiamas  Pasiektas Siekiamas Pasiektas 

Sveikos gyvensenos rekomendacijos 
visoms amžiaus grupėms, skč. 

2 3 4 65 

Didelio sportinio meistriškumo 
sportininkų rengimo (nuo atrankos ciklo 
iki čempiono) rekomendacijos, skč. 

3 4 5 5 

Rekomendacijos kūno kultūros 
mokytojams, dirbantiems su įvairaus 
amžiaus vaikais, skč. 

3 3 5 2 

Rekomendacijos kineziterapeutams, 
dirbantiems su įvairaus amžiaus 
žmonėmis, skč.  

1 0 3 1 

Gerojo valdymo rekomendacijos 
skirtingoms sporto organizacijoms, skč. 

1 3 3 8 

Suaugusiųjų neformaliojo ugdymo 
programos, skč. 

3 0 5 1 

Renginiai, skirti Lietuvos bendruomenės 
švietimui, skč. 

100 92 125 98 

 

Įgyvendinant LSU Strategijos 2018 – 2022 

m. priemones ir toliau numatyta rengti 

sveikos gyvensenos, didelio sportinio 

meistriškumo sportininkų rengimo 

rekomendacijas bei kūno kultūros 

mokytojams, dirbantiems su įvairaus 

amžiaus vaikais, rekomendacijas. Rengti 

gerojo valdymo rekomendacijas sporto 

organizacijoms, organizuoti švietėjiško 

pobūdžio veiklas Lietuvos gyventojams 

ir didinti Universiteto žinomumą 

pasitelkiant šiuolaikines technologijas.              
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DARBUOTOJAI 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS_______________________________________________  

 

 

           2018 m.  

 

 

           2019 m.  

 

DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIS PAGAL KOEFICIENTĄ_________________  

 

 

 

BENDRAS SKAIČIUS                

 

 

                     MOTERYS 

  

                        

                            VYRAI 

  

317 184 133 

Bendras darbuotojų 

skaičius 
Moterys Vyrai 

319 177 142 

Bendras darbuotojų 

skaičius 

Moterys Vyrai 

22,58 23,79 

21,9 23,37 

23,51 24,32 

2018 m.  2019 m.  
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PAJAMOS 

LSU PROGRAMINIO FINANSAVIMO STRUKTŪRA 2019 M._________________  

 
 
 

VALSTYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO STRUKTŪRA_____________________  

 

 

3116 (tūkst. Eur) 56 %

1995.8 (tūkst. Eur) 36 %

419.8 (tūkst. Eur) 8%

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas

Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programa

Studentų rėmimas ir jų kreditavimas

358

1707.8

725

745

191

1617.6

437

714

Stipendijos (doktorantų)

Lėšos studijoms

Mokslui ir menui

Ūkio administravimo
lėšos

2018 2019

 

Valstybės biudžeto finansavimo struktūros 

dinamika 2018–2019 m., tūkst. Eur 

Didėjant studijuojančiųjų valstybės 

finansuojamose vietose skaičiui, didėjo 

ir studijų  veiklos finansavimas. Nuo 

2018 m. studijoms skirtų lėšų suma 

išaugo 90,2 tūkst. Eur. 

Pasikeitus mokslinės produkcijos 

vertinimo sistemai, už mokslinę 

produkciją gaunamos lėšos taip pat  

išaugo. 

Nuo 2019 m. beveik dvigubai 

padidintos doktorantų stipendijos, 

todėl augo ir joms skirtos lėšos.  
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LSU NUOSAVŲ LĖŠŲ STRUKTŪRA ______________________________________  

 

 

DETALESNIS LSU NUOSAVŲ LĖŠŲ SKIRSTINYS__________________________  

Objekto pavadinimas 2018 m. 
(tūkst. 
Eur) 

2019 m. 
(tūkst. 
Eur) 

Procentinė 
visų 

pajamų 
dalis 2019 
m. (proc.) 

Mokesčiai už studijas 1776,9 1556,5 77,99% 

Maniežo paslaugos 48,9 67,5 3,38% 

Birštono bazės paslaugos 1,4 2,4 0,12% 

Palangos poilsio bazės paslaugos 6,5 8,2 0,41% 

Baseino paslaugos 41,7 29,6 1,48% 

Bendrabučių veikla 221,9 221,2 11,08% 

Patalpų nuoma 8,2 18,1 0,91% 

Mokslo tiriamieji darbai 21,7 29,9 1,50% 

Seminarai, kursai, konferencijos 25,8 27 1,35% 

Trumpalaikė sporto bazių nuoma 19,1 30,5 1,5% 

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

22,9 4,9 0,2% 

Iš viso: 2195 1995,8   

1556.5

29.9

409.4

1858.4

21.7

427.5

Lėšos už studijas

Mokslo lėšos

Ūkinės komercinės veiklos
lėšos

2018 2019

Didžiąją dalį nuosavų lėšų sudarė 

lėšos, gaunamos iš studentų, 

studijuojančių savo lėšomis, tačiau 

mažėjant tokių studentų skaičiui, 

mažėjo ir  lėšos. 

Nors mokslinės veiklos 

finansavimas didėjo, lėšų dalis, 

uždirbama iš teikiamų 

eksperimentinės plėtros ir 

mokslinių tyrimų paslaugų, sudarė 

labai nežymią LSU nuosavų lėšų 

dalį (apie 1,5 proc.). 

Ūkinės komercinės veiklos pajamos 

mažai pakito ir sudarė apie 

20,5 proc. visų uždirbamų lėšų. 
 

LSU nuosavų lėšų struktūros dinamika 

2018–2019 m., tūkst. Eur 
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2019 m. siekiant efektyviai išnaudoti 

universiteto infrastruktūrą, buvo pritraukti 

nauji privatūs ir verslo klientai naudotis 

baseino paslaugomis, maniežas maksimaliai 

išnaudotas darbo dienomis, o savaitgaliais 

pritraukti įvairūs renginiai ir parodos, 

sudarytos ilgalaikės patalpų nuomos sutartys, 

taip pat trumpalaikės auditorijų ir salės 

nuomos sutartys, rasti rėmėjai Universiteto 

organizuotai konferencijai, sudarytas visų 

Universiteto bazių viešinimo per socialinius 

tinklus planas, dalyvauta įvairiuose 

viešuosiuose pirkimuose.  

 

GAUTOS PAJAMOS UŽ SEMINARUS____________________________________  

 

 

TIKSLINĖS PAJAMOS__________________________________________________  

 

 

 

 

12376

25723

2019

2018

227.5

573.4

4.3

0.2

342.6

852.3

15.7

83

Mokslo projektai

Studijų projektai

Sporto projektai

Infrastruktūros projektai

2019 2018

Tikslinių lėšų struktūros dinamika 

2018–2019 m., tūkst. Eur 

Be valstybės biudžeto ir nuosavų 

lėšų, Universitetas 2019 m. gavo ir 

tikslinės paskirties lėšų, kurias 

sudarė parama bei lėšos, skirtos 

projektinei veiklai vykdyti. 

2018–2019 m. gautos lėšos už 

vykdytus seminarus, tūkst. Eur 

2019 m. pastebimai sumažėjo  Žinių ir 

inovacijų perdavimo departamento 

uždirbamos lėšos. Tai galėtų būti 

susiję su naujai (nuo 2019 m. sausio 

1d.) įsigaliojusiu Sporto įstatymu, dėl 

kurio nebuvo vykdomi 

persikvalifikavimo mokymai 

treneriams. 
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LSU DALININKAI IR JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ____________________________________  

 

 

 

 

 

LSU IŠLAIDŲ STRUKTŪRA 2019 M. ______________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

109

1022.6

3732

500.2

109.1

1061.2

4069.6

Stipendijos

Ilgalaikio turto įsigijimas

Prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos

Darbo užmokestis

2019 2018

LSU  išlaidų struktūra 2019 m., tūkst. Eur 

LSU 2019 m. išlaidų sąmata įvykdyta 

92,6 proc.  

Veikloms įgyvendinti gauta 

6195,7 tūkst. Eur, panaudota  

5740,1 tūkst. Eur. 

Išlaidų ekonomija susidarė dėl 

efektyviai vykdomos veiklos. 

Apžvelgiant išlaidų struktūrą, 

didžiąją išlaidų dalį sudarė darbo 

užmokesčio išlaidos – 70,8 proc., 

išlaidos studijų ir mokslo veikloms 

užtikrinti sudarė 18,5 proc., išlaidos 

studentų stipendijoms – 10,7 proc.  
 

Lietuvos Respublikos valstybė 

(dalininko turtines ir neturtines teises 

ir pareigas įgyvendinanti institucija 

Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija. 

2018-12-31 2019-12-31 

660 027 Eur 660 027 Eur 

LSU dalininkai ir jų įnašų vertė 

tūkst. Eur 
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POKYČIŲ VALDYMO RODIKLIAI ________________________________________  

 

Rodiklis 
2018 m. 2019 m. 

Siektinas Pasiektas Siektinas Pasiektas 
Pajamų augimas (subalansuotas 
biudžetas), proc. 

+5 +2,1 +5 +2,4 

Pagrindiniai rėmėjai, socialiniai 
partneriai, skč.  

5 4 7 8 

Lyderių forumai, skč. 1 0 1 1 

 

Vadovaujantis LSU Strategija 2018 – 2022 

m. ir numatytomis priemonėmis ir toliau 

bus siekiama pritraukti daugiau lėšų bei 

didinti darbuotojų įsitraukimą į vidaus 

procesų tobulinimą.  
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1. Atnaujinta LSU Išmanioji 

laboratorija. Ši laboratorija 

suteikia studentams galimybę 

mokytis savarankiškai. Atnaujinti 

laboratoriniai darbai grįsti 

naujomis metodikomis ir 

informacinėmis technologijomis. 

2. Surengtas sporto forumas – 

tarptautinė mokslinė konferencija 

,,Sportininkų rengimo valdymas ir 

sportininkų darbingumą 

lemiantys veiksniai“. 

 

3. 2019 m. LSU laimėjo 

Švietimo mainų paramos fondo 

organizuoto kokybės konkurso 

nominaciją. 

 

4. Sukurta nauja studijų 

programa ,,Pratimai, 

mityba ir streso 

valdymas“. 

5. Doc. dr. Brigita Miežienė 

vyko į mokslinę stažuotę 

Harvardo universitete (JAV). 

 

 

 

2019 METŲ AKCENTAI  
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8. 2019 m. vykusių Lietuvos 

studentų čempionatų galutinėje 

suvestinėje tarp Lietuvos 

aukštųjų mokyklų LSU užėmė 

pirmą vietą. 

 

 

9. Išsaugotas EK ,,HR 

excellence in research“ 

apdovanojimas“. 

 

6. 2019 m. Universitetas išleido 

proginį leidinį  „Lietuvos sporto 

universitetui 85. ,,Akimirkos, 

kurios pasakoja, kaip mes 

kuriame, mokomės ir 

džiaugiamės“. 

 

7.Tarptautinės taikomosios 

fizinės veiklos federacijos 

(IFAPA) visuotinėje asamblėjoje 

LSU mokslininkės D. Rėklaitienė 

ir J. Požėrienė buvo apdovanotos ir 

pripažintos už mokslinius tyrimus 

taikomosios fizinės veiklos srityje 

tikrosiomis mokslinės draugijos 

narėmis. 

 

 

 

 

 

2019 METŲ AKCENTAI  




