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TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019  M. 

 
  Remiantis LSU Tarybos darbo reglamento (patvirtinta 2017 m. rugsėjo 22 d. LSU Tarybos posėdyje, 
protokolo Nr. 5) 18 punktu, Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per akademinius metus.  
  Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 10 Tarybos posėdžių, kuriuose buvo patvirtinta 2019 m. LSU pajamų ir 
išlaidų sąmata; patvirtintas 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys; patvirtinta LSU rektorės 2019 m. veiklos 
ataskaita bei LSU Tarybos 2019 m. veiklos ataskaita; LSU struktūros pokyčiai; įvyko naujo LSU Tarybos nario 
įsipareigojimo pasirašymas; aptartos LSU turto investavimo perspektyvos; pristatytos LSU veiklos gairės. 

 

2019-01-15 Nr. 1 

DARBOTVARKĖ: 
1. Įgaliojimo pavaduoti rektorę doc.dr. Dianą Rėklaitienę svarstymas ir tvirtinimas. 

PRIIMTI NUTARIMAI:  
1.1. Vadovaujantis LSU statuto, patvirtinto 2012 m. spalio 17 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2309, 56 p. 
nuostatomis, įgalioti l.e. plėtros ir sporto prorektoriaus p. doc. dr. Vidą Bružą pavaduoti LSU rektorę doc.dr. 
Dianą Rėklaitienę jai neesant. 
1.2. Įgaliojimas galioja iki kito Tarybos nutarimo (8 priedas). 

2019-01-25 Nr. 2 

DARBOTVARKĖ: 
1. Įgaliojimo pavaduoti rektorę Dianą Rėklaitienę svarstymas ir tvirtinimas. 

PRIIMTI NUTARIMAI:  
1.1. Vadovaujantis LSU statuto, patvirtinto 2012 m. spalio 17 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2309, 56 p. 
nuostatomis, įgalioti l.e.p. Studijų prorektorę Jūratę Požerienę pavaduoti rektorę Dianą Rėklaitienę.  
1.2. Įgaliojimas galioja 2019 m. sausio 28 – vasario 1 d. laikotarpiu (9 priedas). 

2019-02-11 Nr. 3 

DARBOTVARKĖ: 
1.  Dėl kelio servituto per sklypą Sporto g. 6, Kaunas. 
2.  Dėl sutikimo neišlaikant norminiuose aktuose nustatytų atstumų iki sklypo ribos. 
3. LSU struktūros  svarstymas. 
4. LSU 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymas. 

1.1.  Parengti rašto projekto Kauno SĮ „Kauno planas“ išsakant Universiteto argumentuotą poziciją ir prašant 
pateikti sprendimams priimti būtiną projektinę techninę informaciją. 
1.2. Pateikti Tarybos nariams rašto projektą pritarimui/nepritarimui nuotoliniu būdu. 
2.1. Parengti rašto projekto Kauno SĮ „Kauno planas“ išsakant Universiteto argumentuotą poziciją ir prašant 
pateikti sprendimams priimti būtiną projektinę techninę informaciją. 
2.2. Pateikti Tarybos nariams rašto projektą pritarimui/nepritarimui nuotoliniu būdu. 
3. 1. Pritarti: 
- „Karjeros ir kompetencijų plėtotės centrui“ naikinimui; 
- keičiamų katedrų pavadinimams: (a) „Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos“ į „Sporto ir turizmo 
vadybos“; (b) „Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo“ į „Fizinio ir socialinio ugdymo“; (c) „Taikomosios 
biologijos ir reabilitacijos“ į „Sveikatinimo ir reabilitacijos“;  
 - naujo akademinio padalinio „Krepšinio studijų ir mokslo centras“ steigimui; 
 - katedrų funkcijų papildymui, siekiant užtikrinti studijų ir mokslo vienovę, priskiriant atsakomybę už studijų 
kokybę bei III misijos įgyvendinimą. Katedrų vedėjai yra tiesiogiai pavaldūs studijų ir mokslo prorektoriams, 
pagal jų kuruojamas veiklos sritis; 
 - atsižvelgiant į vykdomas funkcijas, „Doktorantūros ir mokslo skyriaus“ pavadinimo keitimui į 
„Doktorantūros ir mokslo departamentas“; 
 - naujo administracinio struktūrinio padalinio „Kompetencijų ir technologijų / Žinių ir inovacijų perdavimo 
departamentas“ steigimui, kurio pagrindinės funkcijos bus susijusios su LSU kuriamų žinių perdavimu 
visuomenei, patentų registravimu bei eksperimentinės plėtros vystymu. Naujai įsteigto departamento 
pavaldume bus steigiama projektų valdymo grupė, atsakinga už projektų administravimą, paraiškų teikimą, 
LSU bendruomenės konsultavimą projektinės veiklos klausimais ir pan.; 
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 - funkcijų perkėlimui, susijusioms su infrastruktūros panaudojimu, laisvu nuo studijų metu į „Infrastruktūros 
skyrių“ iš „Dokumentų valdymo skyriaus“ ir atitinkamai keičiamam pavadinimui iš „Infrastruktūros skyrius“ į 
„Infrastruktūros ir paslaugų centras“; 
 - struktūrinio padalinio pavadinimo keitimui iš „Ryšių su visuomene skyrius“ į „Komunikacijos ir rinkodaros 
skyrius“; 
 - „Informacinių technologijų ir nuotolinių studijų centro“ pavadinimo keitimui į „Informacinių technologijų 
skyrius“, atsižvelgiant į dalinį funkcijų perkėlimą į planuojamą steigti Studijų departamentą, padalinio 
pavaldumą perkeliant Sporto ir plėtros prorektoriui;  
 - „Projektų vadybos skyriaus“ naikinimui; 
 - „Nacionalinio sveikatinimo instituto“ naikinimui; 
 - „Kokybės skyriaus“ naikinimui; 
 - „Strateginio valdymo skyriaus“ naikinimui; 
 - „Dokumentų valdymo skyriaus“ naikinimui; 
 - „Personalo ir teisės skyriaus“ naikinimui; 
 - naujo administracinio struktūrinio padalinio „Žmogiškųjų išteklių ir strateginio valdymo departamentas“ 
steigimui, kuriam vadovauja direktorius, skiriamas rektoriaus. Pagrindinės naujai įsteigto departamento 
funkcijos yra žmogiškųjų išteklių valdymas, kokybės valdymas, strategijos stebėsena, dokumentų valdymas, 
archyvas, viešieji pirkimai, teisinės konsultacijos, darbuotojų sauga ir sveikata ir pan.  
3.2. Kitame Tarybos posėdyje detaliau pristatyti funkcijas, kurios būtų planuojamos perkelti iš numatomų 
naikinti Sporto edukologijos ir Sporto biomedicinos fakultetų bei Studijų kokybės priežiūros centro“ į 
planuojamą steigti naują administracinį padalinį „Studijų departamentą“. 
3. 3. Kausimus susijusius su LSU struktūros pokyčiais, Tarybos nariai turi pateikti iki kito Tarybos posėdžio. 
4. Kitam posėdžiui pateikti: 
4.1. Detaliau išskleistas pajamų  ir išlaidų eilutes. 
4.2. Papildomai gautų lėšų dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui bei stipendijoms 
skirstymo principus. 
4.3. Planuojamų remontų (samdos) darbų sąrašą. 

2019-02-21 Nr. 4 

DARBOTVARKĖ: 
1. LSU 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 

PRIIMTI NUTARIMAI:  
1. Tvirtinti LSU 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatą (10 priedas). 

2019-03-08 Nr. 5 

DARBOTVARKĖ: 
1. Įgaliojimo pavaduoti rektorę Dianą Rėklaitienę svarstymas ir tvirtinimas. 

PRIIMTI NUTARIMAI:  
1.1. Vadovaujantis LSU statuto, patvirtinto 2012 m. spalio 17 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2309, 56 p. 
nuostatomis, įgalioti l.e.p. Studijų prorektorę Jūratę Požerienę pavaduoti rektorę Dianą Rėklaitienę.  
1.2. Įgaliojimas galioja 2019 m. kovo 12–15 d. laikotarpiu (9 priedas). 

2019-03-22 Nr. 6 

DARBOTVARKĖ: 
 1. 2018 m. Rektorės veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.  
2. 2018 m. pajamų - išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos tvirtinimas.  
3. 2018 m. Tarybos veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 
4. Rektorės darbo užmokesčio tvirtinimas.  
5. LSU struktūros  svarstymas ir tvirtinimas. 
6. Nuosavo įnašo teikiamuose 5 sporto rėmimo fondo projektuose finansavimui gauti svarstymas ir 
tvirtinimas. 
7. Einamieji klausimai. 
7.1. Dėl išmokos dydžio profesoriui emeritui 2019 metais. 
7.2. Dėl Kauno SĮ „Kauno planas“ rašto. 

PRIIMTI NUTARIMAI:  
1. Tvirtinti 2018 m. rektoriaus veiklos ataskaitą (2 priedas). 
2. Bendru sutarimu tvirtinti 2018 m. pajamų - išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (3 priedas, 48 lapai). 
3. Bendru sutarimu tvirtinti 2018 m. Tarybos veiklos ataskaitą (4 priedas). 
4. Rektorei doc. dr. Dianai Rėklaitienei skirti koeficientą 90 ir 40 proc. priedą. 
5. Tvirtinti LSU struktūrą, kuri pilna apimtimi pradeda veikti 2019 m. liepos 1 d. (5 priedas). 
6. Bendru sutarimu pritarti. 
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7.1. Vadovaujantis LSU Statuto 75 punktu (2012 m. spalio 17 d. Nr. XI-2309) ir Senato patvirtintų Lietuvos 
sporto universiteto Profesoriaus emerito vardo suteikimo nuostatų 13 punktu (paskutiniai pakeitimai 2018 m. 
birželio 28 d. Protokolo Nr. 14), aktyviai Universiteto akademinėje veikloje dalyvaujančiam profesoriui 
emeritui 2019 kalendoriniais  metais nustatyti 4752 eurų  išmoką, mokant iš Universiteto nuosavų lėšų 
suformuoto fondo 2019 finansiniams metams “Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos” eilutėje. 
7.2.  Neprieštarauti nustatytai statybos zonai tarp taškų 8-9-10 nesilaikant norminiuose aktuose nustatytų 

atstumų iki sklypo ribos, pagal parengtą žemės sklypo Perkūno al. 5, detaliojo plano pakeitimo pagrindinį 
brėžinį (žemės sklypo Perkūno al. 5, detaliojo plano pakeitimo numeris TPDRIS sistemoje (www.tpdris.lt) - K-
VT-19-17-625). 

2019-05-03 Nr. 7 

DARBOTVARKĖ: 
1. Įgaliojimo pavaduoti rektorę Dianą Rėklaitienę svarstymas ir tvirtinimas. 

PRIIMTI NUTARIMAI:  
1.1. Vadovaujantis LSU statuto, patvirtinto 2012 m. spalio 17 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2309, 56 p. 
nuostatomis, įgalioti l.e.p. Studijų prorektorę Jūratę Požerienę pavaduoti rektorę Dianą Rėklaitienę.  
1.2. Įgaliojimas galioja 2019 m. gegužės 7 – 10 d. laikotarpiu (9 priedas). 

2019-06-10 Nr. 8 

DARBOTVARKĖ: 
1. LSU Tarybos nario įsipareigojimo pasirašymas. 
2. Įgaliojimo pavaduoti rektorę Dianą Rėklaitienę svarstymas ir tvirtinimas. 
3. LSU Tarybos posėdžio 2019-03-22 Protokolo Nr. 6 klausimo Nr. 5 tikslinimo. 
4. Dėl LSU turto investavimo perspektyvų. 
5. Dėl asmens apsaugos ir konfidencialumo. 
6. Dėl reakcijų į Tarybos priimtus sprendimus. 
7. Kvietimas į LSU diplomų įteikimo šventę. 
8. Kvietimas į diskusiją “Sportininkų dvikryptė karjera: realijos ir perspektyvos”. 

PRIIMTI NUTARIMAI:  
1. Vykdyta diskusija ir informacijos pateikimas.  
2.1. Vadovaujantis LSU statuto, patvirtinto 2012 m. spalio 17 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2309, 56 p. 

nuostatomis, laikotarpiu 2019 m. birželio 13-20 d. skirti l.e.p. mokslo prorektorių Edmundą Jasinską pavaduoti 
rektorę Dianą Rėklaitienę (5 priedas).  
2.2. Į Vadovaujantis LSU statuto, patvirtinto 2012 m. spalio 17 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2309, 56 p. 

nuostatomis, laikotarpiu 2019 m. birželio 27-28 d. skirti l.e.p. studijų prorektorę Jūratę Požerienę pavaduoti 
rektorę Dianą Rėklaitienę (5 priedas). 
3. – 8. Klausimais vykdyta diskusija ir informacijos pateikimas. 

2019-10-11 Nr. 9 

DARBOTVARKĖ: 
1. LSU esamos situacijos pristatymas. 
2. Sporto politika ir LSU vaidmuo kuriant gerovės valstybę (diskusija). 

PRIIMTI NUTARIMAI:  
1. – 2.  Klausimais vykdyta diskusija ir informacijos pateikimas. 

2019-12-18 Nr. 10 

DARBOTVARKĖ: 
1. 2019 m. LSU bendrosios išlaidų sąmatos tikslinimo svarstymas ir tvirtinimas. 
2. Dėl pastato-ūkinis pastatas Kaunas, Sporto g. 6, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) 
naudoti. 
3. Nuosavo įnašo teikiamuose Sporto rėmimo fondo projektuose finansavimui gauti svarstymas ir tvirtinimas. 
4. LSU veiklos gairių pristatymas. 

PRIIMTI NUTARIMAI:  
1. Tvirtinti 2019 m. LSU bendrosios išlaidų sąmatos tikslinimą (4 priedas). 
2. Pripažinti, kad pastatas-ūkinis pastatas Kaunas, Sporto g. 6 (Unikalus Nr.1993-2040-1041 pažymėjimas 

plane 811 m), nereikalingas ir netinkamas (negalimas) naudoti (9 priedas). 
3. Bendru sutarimu pritarti. 
4. Vykdyta diskusija ir informacijos pateikimas. 

 
  Tarybos pirmininkas     Arūnas Kučikas 
 


