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Mes, jau daugiau nei 85 metus, esame 

vienintelis Lietuvoje specializuotas 

universitetas, rengiantis sporto mokslo 

specialistus, atliekantis išskirtinius 

mokslinius tyrimus sporto mokslo, 

sveikatinimo srityje ir telkiantis Lietuvos 

sporto bendruomenę. 

Po itin dinamiškų pastarųjų metų, kai buvo 

sėkmingai išlaikyta universiteto autonomija, 

ir, prisitaikius prie įvykusių reformų, 

sėkmingai vykdoma užsibrėžta universiteto 

strategija, 2020 metai atnešė naujus iššūkius. 

Su kilusia Covid-19 pandemija atsirado 

staigūs neišvengiami pokyčiai universiteto 

valdyme, studijų, mokslo, sporto veiklų 

organizavime. Svarbu, kad šios force majore 

aplinkybės vėl sutelkė universiteto 

bendruomenę, paskatino nedelsiant 

prisitaikyti prie naujų sąlygų, daug ir greitai 

mokytis. Per vienerius metus įvyko 

revoliuciniai pokyčiai naujausių IT 

technologijų pritaikyme kasdieniame darbe, 

studijų ir visos veiklos organizavime. 

Išryškėjo universiteto bendruomenės 

gebėjimas greitai prisitaikyti, būti 

kūrybiškiems, nes naujos gyvenimo būdo 

taisyklės buvo kuriamos visos 

bendruomenės pastangomis čia ir dabar. 

Didelis iššūkis universitetui buvo išlaikyti ir 

numatyti aiškią veiklos kryptį, įžvelgti ir 

nepraleisti naujų  galimybių ne tik  

akademinėje universiteto veikloje, bet 

sporto, kaip sektoriaus, išgyvenimui ir 

plėtrai. 

Didžiuojuosi visa mūsų LSU bendruomene 

ir kiekvienu jos nariu. Atradome naujus 

būdus bendrauti, bendradarbiauti ne tik su 

studentais ar tarpusavyje, bet ir su 

partneriais Lietuvoje ir užsienyje, 

sugebėjome ne tik sėkmingai tęsti studijų 

procesą, bet ir efektyviai, nemažinant tempo, 

vykdyti mokslo projektus, mokslo renginius,  

 

 

įgyvendinti trečiąją misiją. Praplėtėme 

universiteto partnerių ratą, kurie nuotoliniu 

būdu aktyviai dalyvavo universiteto 

veiklose, skaitė paskaitas, seminarus, vykdė 

projektus, dalyvavo kitose universiteto 

veiklose. 

Universiteto siekis ir ateityje išlieka atliepti 

dar sparčiau besikeičiančius visuomenės 

poreikius. Siekiame suderinti Universiteto 

geriausią patirtį, tradicijas su ateities 

tendencijomis, būti proaktyviais formuojant 

Lietuvos žmonių vertybes sporto ir 

sveikatinimo srityse. Mums būtina dar 

plačiau atverti Universitetą sporto 

bendruomenei, supažindinant ją su 

naujaisiais pasaulio sporto mokslo 

pasiekimais, sukurtomis žiniomis, 

prisidedant prie sportininkų efektyvaus, 

kokybiško parengimo startams, kad treneriai 

žinotų ir praktikoje taikytų naujausius 

sporto mokslo pasiekimus, o Lietuvos 

žmonės būtų fiziškai aktyvesni ir sveikesni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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FAKTAI IR SKAIČIAI 

DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ PERSONALAS___________________  

 2019 m. 2020 m.  
Darbuotojai Etatai Darbuotojai Etatai 

Iš viso 175 122,35 167 121,6 

Moterys  86 64,5 90 69,6 

Vyrai 89 57,85 77 51,9 

MOKSLO PERSONALAS PAGAL PAREIGAS______________________________  

 2019 m. 2020 m.  

Darbuotojai Etatai Darbuotojai Etatai 

Jaunesn. mokslo darbuotojai 6 5,05 6 4,8 

Mokslo darbuotojai 14 11,25 14 10,15 

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

Vyr. mokslo darbuotojai 10 6,8 9 6,5 

MOKSLINIAI TYRIMAI IR EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA_____________________  

 

 

 

 

 

KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS UŽSIENYJE 2020 M.___________________  
*Išvykų skaičius sumažėjo dėl Covid-19 pandemijos 

 

 

 

 

 

 

3 Išvykų į konferencijas skaičius 

0 Išvykų kvalifikacijai kelti 

skaičius 

1 Išvykų į mokslines stažuotes  

Mokslo projektai: 14 
Eksperimentinė plėtra: 8 

 
 

449 600 Eur 

2020 m. 

Tyrimams gautas finansavimas 

 

2019 m. 

Mokslo projektai: 12 
Eksperimentinė plėtra: 8 

 
 

315 158 Eur 
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STUDENTŲ PRAKTIKA IR MOKSLINIAI TYRIMAI___________________  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACIJOS 

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SKAIČIAUS KAITA____________________________  
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UNIVERSITETO MOKSLININKŲ PUBLIKACIJOS_______________________  

STRAIPSNIAI 2019 m. 2020 m. 

TARPTAUTINĖSE DUOMENŲ BAZĖSE REFERUOJAMUOSE LEIDINIUOSE 

Clarivate Analytics Web of Science (iš viso) 96 113 

Leidiniuose su citavimo indeksu 91 99 

Leidiniuose be citavimo indekso 5 13 

Leidiniuose su aukštu (>2) citavimo indeksu  56 70 

Scopus duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklius 14 5 

Kituose Clarivate Analytics duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose – 1 

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose 37 42 

KITUOSE RECENZUOJAMUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE 

Periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose 20 20 

KULTŪROS, PROFESINIUOSE IR MOKSLO POPULIARINIMO LEIDINIUOSE 

 1 1 

IŠ VISO PUBLIKACIJŲ                                                                                  168          181 

STRAIPSNIAI KONFERENCIJŲ MEDŽIAGOJE 

CA WoS Conference Proceedings 2 1 

Recenzuojamoje užsienio tarptautinių konferencijų medžiagoje 18 15 

Recenzuojamoje Lietuvos tarptautinių konferencijų medžiagoje 1 - 

IŠ VISO PUBLIKACIJŲ                                                                                    21             16 

PATEIKTI MOKSLO PROJEKTAI  FINANSAVIMUI GAUTI__________________  
Finansavimas neskirtas arba rezultatas dar nežinomas 

Pateiktų mokslo projektų skaičius  
 

 2019 m.  2020 m.  

Lietuvos mokslo taryba 15 13 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 4  

Sveikatos apsaugos ministerija  2 

Europos Komisija 3  

MITA 1  

Baltijos–Vokietijos fondas 2 1 

Estijos mokslo taryba 3  

UNESCO ir L‘OREAL fondas 1 2 

UEFA  1 1 

Europos diabeto tyrimo fondas  1  

EUREKA 1  

Centrinė projektų vertinimo agentūra  1 

Lietuvos mokslų akademija  1 

Lietuvos verslo paramos agentūra  1 

Iš viso                                                                                      32                                 22  
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KONFERENCIJOS IR MOKSLINIAI 

RENGINIAI

2020 m. buvo surengtas Sporto forumas 

– tarptautinė mokslinė konferencija 

,,Sportininkų rengimo valdymas“. 

Konferencija organizuota finansuojant 

Lietuvos tautiniam olimpiniam 

komitetui, Lietuvos mokslo tarybai bei 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.  

Konferencija vyko nuotoliniu būdu dėl 

Covid-19 situacijos, plenariniuose 

posėdžiuose pranešimus pristatė 

Lietuvos, Graikijos, Italijos, Kroatijos, 

Suomijos, Vokietijos, Škotijos 

mokslininkai. Taip pat 2020 m. 

Universitete organizuota: 

• Tarptautinė mokslinė-praktinė 

konferencija „Mokslas ir praktika: 

aktualijos ir perspektyvos“. 

• Studentų mokslinės draugijos 

konferencija ,,Visų mokslų raktas yra 

klaustukas“.  

Siekiant tobulinti dėstytojų mokslinę 

kultūrą, 2020 m. Universiteto 

dėstytojams ir mokslininkams buvo 

surengti 5 moksliniai seminarai. Juose 

pranešimus skaitė:  prof. Kwok Ng 

(,,Open Science for sport sciences“); K. 

Kapočiūtė (,,Netikrų mokslo renginių 

atpažinimo gairės“); L.Taugienė 

(,,Mokslinio sąžiningumo ir publikavimo 

etikos sampratos, neetiškų mokslinių 

tyrimų apraiškos“); doc. dr. D. 

Karanauskienė, prof. S. Šukys (,,Tyrimų 

etika, akademinė etika“), prof. M. A. 

Gomez Ruano (,,Research in 

Basketball“). 
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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 (2021 m.) numatyta ir 

toliau vykdyti mokslinių tyrimų 

pardavimus, 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 

2019 m. 2020 m. 

Siektinas Pasiektas Siektinas Pasiektas 
WoS publikacijų kiekis vienam 
mokslininkui 

 
0,85 

 
0,99 

0.9 1,14 

Publikacijos WoS duomenų bazėje, skč. 90 96 97 113 

WoS publikacijų citavimas, skč. 660 1017 780 5657 

Vidutinis institucijos WoS publikacijų 
citavimo rodiklis 

 
4,5 

 
3,82 

5 6,45 

WoS publikacijų proc. iš visų WoS 
publikacijų, kurių: 

• IF > 2 (BMS) 

• IF > 1 (SMS) 

 
 

60 
56 

 
 

67 
85 

 
 

65 
61 

 
 

74 
71 

Mokslo projektai: 

• tarptautiniai 

• nacionaliniai 

 
2 
8 

 
3 
9 

 
2 
9 

 
3 
11 

MTEP sutartys, skč. 8 8 9 9 

Mokslinės publikacijos su verslo 
partneriais, proc. 

 
2 

 
0 

 
3 

 
0 

Patentai su verslo partneriais - - 1 0 

Skaičius mokslininkų, turinčių 

• H-25 (BMS)  

• H-15 (SMS) 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
1 
1 

Mokslininkų apdovanojimai, 
įvertinimai, skč. 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 

Vieta tarp sporto institucijų Šanchajaus 
reitinge 

 
210 

 
d/n* 

 
170 

 
172 

Doktorantai iš užsienio (nuolatinių 
studijų), proc. 

 
12 

 
13 

 
14 

 
12 

*Duomenų nėra 
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FAKTAI IR SKAIČIAI 

STUDIJŲ PERSONALAS PAGAL PAREIGAS_____________________________  

 2019 m. 2020 m. 

 Darbuotojai Etatai Darbuotojai Etatai 

Asistentai 28 5,9 25 6,3 

Lektoriai 34 20,5 37 22,2 

Docentai 54 50,4 48 48,4 

Profesoriai 21 17,9 21 19,95 

 

  

 

 

 

STUDENTAI__________________________________________________________  

Studijų forma 
Metai 

2019 m. 2020 m. 

Nuolatinės 1263 1210 

Ištęstinės 181 273 
Iš viso 1444 1483 

 

                           Studentų skaičius 

                           2020 m.   padidėjo  
 

STUDENTŲ PRIĖMIMAS_______________________________________________  

 
2019 m. 2020 m. 

Pagal 2020 m. studijų formą  

Nuolatinės Ištęstinės 

I pakopa 236 271 186 85 

II pakopa 195 190 174 16 

Iš viso 431 461 360 101 

2,62 % 

69 % 
Dėstytojų, turinčių mokslinį laipsnį, 

procentas 

2020 m. 2019 m. 

73 % 



13 
 

 
                                                                                                      2019 m.                       2020 m.                                                  

  

 ______________                                                                                                                 2019 m.                        2020 m. 

UNIVERSITETO LAISVIEJI KLAUSYTOJAI_____________________________________  

 2019 m. 2020 m. 

Laisvieji klausytojai 101 94 

 
 

 

STUDENTŲ SKAIČIUS PAGAL FINANSAVIMĄ___________________________  

 
Studijos 

Bendras studentų 
skaičius 

Visiškai valstybės 
finansuojamų 

studentų skaičius 

Savo lėšomis 
studijuojančių 

studentų skaičius 

20
19

 I pakopa 1063 316 747 

II pakopa 381 243 138 

20
20

 I pakopa 1073 365 708 

II pakopa 410 256 154 

 

236 271

195 190

1503 1009

2020 m. į pirmos pakopos studijas priimta  
12,91 % daugiau studentų nei 2019 m.  

  

 

                          
2020 m. į antros pakopos studijas priimta  
2,63 % mažiau studentų nei 2019 m. 

                                                                            

  

 

                          

2019 m. pasirinkusiųjų LSU studijų programas 

1–2 pageidavimu skaičius padidėjo  

2019 m.  2020 m.  
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STUDIJŲ BAIGIMAS___________________________________________________  

Studijos 2019 m. 2020 m. 

I pakopa 316 255 

II pakopa 75 137 

Iš viso 391 392 

BENDRAS STUDENTŲ NUBYRĖJIMAS__________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRMOS PAKOPOS STUDENTŲ NUBYRĖJIMAS__________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  

12,10   

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. 

Pirmos pakopos studentų 

nubyrėjimo procentas 2020 m. 

Pirmos pakopos studentų nubyrėjimas 2020 m.: 
1,12 % studentų pakeitė studijų programą arba aukštąją mokyklą. 
5,72 % studentų nubyrėjo dėl nepažangumo. 
5,25 % studentų nubyrėjo dėl kitų priežasčių. 

Bendras studentų nubyrėjimas 

2019 m. 

14,9  

Bendras studentų nubyrėjimas 

2020 m. 

11,67  

2020 m. studentų nubyrėjimas 

sumažėjo 3,23 % 
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ANTROS PAKOPOS STUDENTŲ NUBYRĖJIMAS__________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENA UŽ 2019 M._____________________  

Absolventai* 
Įsidarbina (dirba) per 6 mėn. po 

studijų baigimo 

Iš jų įsidarbina pagal 

specialybę 

I pakopa 72, 29 % 52,5 % 

II pakopa 95,83 % 56,62 % 

* Absolventų karjeros stebėsena vykdoma už praėjusius metus. 2020 m. duomenys bus susisteminti 2021 metais.  

 

  

 11,6  

10,47 

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. 

Antros pakopos studentų 

nubyrėjimo procentas 2020 m. 

Antros pakopos studentų nubyrėjimas 2020 m.: 
3,9 % studentų nubyrėjo dėl nepažangumo. 
6,54 % studentų nubyrėjo dėl kitų priežasčių. 
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UŽSIENIO STUDENTAI UNIVERSITETE_________________________________  

 

Baltarusija 
Egiptas 
Indija 
Iranas 

Italija 
JAV 

Kamerūnas 
Kanada 

Kazachstanas 
Libanas 
Nigerija 

Nyderlandai 

Prancūzija 
Turkija 
Ukraina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 
Dalinėse studijose studijavusių ir atvykusių atlikti 

praktiką LSU studentų skaičius 

18 
Šalių, iš kurių į LSU dalinių studijų atvyko studentai, 

skaičius 

31 
Užsieniečių studentų, įstojusių į Universitetą per LSU 

sistemą arba LAMABPO sistemą, skaičius 

2019 m. 2020 m. 

45 

2019 m. 2020 m. 

14 

2019 m. 2020 m. 

55 
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3 0

DOKTORANTŪRA 

2020 M. PRIĖMIMAS___________________________________________________  

 2019 m. priimta 2020 m. priimta 

Į biologijos krypties doktorantūrą 9 6 

Į edukologijos krypties doktorantūrą 4 3 

Iš viso į doktorantūros studijas įstojo 13 9 

DOKTORANTŪROS FINANSAVIMAS__________________________________  

                        

 

 

 

DOKTORANTŪROS BAIGIMAS_______________________________________  

 

2020 m. Universitete apgintos septynios 

disertacijos:  

Biologijos krypties – 4, edukologijos 

krypties – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimėtų projektų skaičius konkursinei 

doktorantūrai ir papildomai 

doktorantūros vietai gauti 

2020 m. nebuvo laimėtas nei vienas 

projektas konkursinei doktorantūrai ir 

papildomai doktorantūros vietai 

laimėti 

 

 

7 

Universitete apgintų disertacijų skaičius 

2019 m. 2020 m. 

7 

2019 m. 2020 m. 

Lietuvos sporto universiteto (LSU) doktorantas 

Mindaugas Kvedaras sėkmingai apgynė biologijos 

mokslo krypties daktaro disertaciją 

Lietuvos sporto universiteto (LSU) doktorantės 

Lolita Dudėnienė ir Audinga Kniubaitė sėkmingai 

apgynė edukologijos mokslo krypties disertacijas. 
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STUDIJŲ KOKYBĖS 

UŽTIKRINIMAS 

 

2020 m. buvo plėtojami vidinę studijų 
kokybę užtikrinantys procesai:  

• Peržiūrimos ir atnaujinamos studijų 
programos bei suteikiamos 
kvalifikacijos. 

• 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. 

• 2020 m. Universitetas išleido šešias 

studijų ir mokslo literatūras, septynias 

mokslo disertacijas, du informacinius ir 

konferencijų leidinius, tris mokslo 

periodikos žurnalus, du tęstinius mokslo 

straipsnių rinkinius, taip pat 

Universiteto veiklos dokumentus.  

• 2020 m. elektroninėje talpykloje buvo 

publikuoti 48 elektroniniai studijų ir 

mokslo leidiniai. 

• 2020 m. buvo išleisti universiteto autorių 

leidiniai: vadovėlis ,,Judesių mokslas“, 

studijų knyga ,,Žmogaus anatomija. 

Kaulai. Jungtys, metodinės priemonės“, 

lietuvių ir lotynų kalbomis ,,Svarbiausios 

anatomijos sąvokos“, ,,Sportas prieš 

smurtą ir atskirtį“, Šiuolaikinio trenerio 

kvalifikacijos tobulinimas“.  

• 2020 m. dėl Covid-19 pandemijos buvo 

ribojama Bibliotekos veikla, tačiau 

registruoti vartotojai galėjo naudotis 

visais elektroniniais ibliotekos ištekliais 

per nuotolinės prieigos programą 

EZproxy. 

• 2020 m. Biblioteka prenumeravo 23 

visatekstes mokslo duomenų bazes bei 

bibliografinės informacijos tvarkymo 

įrankį RefWorks, įsigijo 32 Taylor & 

Francis elektronines knygas, 

prenumeravo Sports & Leisure 

elektroninų knygų kolekciją, tęsė 4 

elektroninių mokslo žurnalų 

prenumeratas, gavo laikiną prieigą prie 

Harvard Business elektroninių knygų ir 

kitų duomenų bazių. 
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STUDIJŲ PROCESO 

ADMINISTRAVIMAS     

    

PASLAUGOS IR PARAMA 

STUDENTAMS 

 

• 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. 

• 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. 

• 2020 m. dėl Covid-19 pandemijos ir įvesto 
karantino studijų procesas persikėlė į 
virtualią erdvę. Nuotoliniu būdu buvo 
pradėtos vykdyti visos teorinės paskaitos 
ir seminarai, praktinės pratybos pagal 
galimybes (tos, kurių nuotoliniu būdų 
vykdyti nebuvo įmanoma buvo 
nukeltos). Taip pat nuolat vykdomos 
dėstytojų ir studentų apklausos susijusios 
apie nuotolinio mokymo proceso 
administravimą ir kokybės aspektus.  

• 2020 m. dėl įvesto karantino buvo 
koreguota baigiamųjų darbų rengimo 
tvarka ir sąlygos. 
 

 

 

• 2020 m. LSU informacinėje sistemoje 
sukurtos papildomos funkcijos: studentų 
informavimas apie skolas el. paštu, 
išorinių vartotojų prašymų pildymas, 
stojimo į doktorantūrą dokumentų 
pakeitimas.  

• 2020 m. siekiant užtikrinti saugumą ir 
sistemos patogų funkcionalumą 
nuotolinių studijų procesui, atliktas 
Emokymo (moodle) aplinkos naujinimas. 

• 2020 m. pradėtas naudoti Microsoft 
paketas MS Teams. MS Teams yra 
naudojama nuotolinėms paskaitoms 
vykdyti.  

 

• 2020 m. išplėsta duomenų perdavimo 
greitaveika nuo 1Gbps iki 10 Gbps. 

• 2020 m. studentams atnaujinti 5 vaizdo 
projektoriai ir nupirktas 1 interaktyvus 
ekranas Sveikatingumo ir reabilitacijos 
katedrai.  

• 2020 m. I rūmuose, 215 auditorijoje 
atnaujintas projektorius ir kompiuteris.  

• 2020 m.  įsigyti programiniai paketai IBM 
SPSS Statistics, Adobe, Mplus, ActiLife, 
Weem backup, Vmware ir kiti. Taip pat 
pasirašyta sutartis su Microsoft, 
leidžianti įdiegti Microsoft 365 
produktus universiteto kompiuteriuose 
bei naudotis darbuotojams ir studentams 
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asmeniniuose įrenginiuose.  
• 2020 m. dėl Covid-19 pandemijos buvo 

ribojama bibliotekos veikla, tačiau 

registruoti vartotojai galėjo naudotis 

visais elektroniniais bibliotekos ištekliais 

per nuotolinės prieigos programą 

EZproxy. 
 

 
• 2020 m. studentams surengti 39 (2019 m. 

– 21) įvadiniai mokymai, kaip naudotis 
bibliotekos paslaugomis. Mokymuose 
dalyvavo 141 (2019 m. – 149) studentas. 

• Organizuoti 3 (2019 m. – 8) bibliotekos 
paslaugų pristatymai Universitete 
studijuojantiems užsienio studentams. 
Paslaugų pristatymuose dalyvavo 22 
(2019 m. – 93) studentai. 

• 2020 m. surengti 55 teminiai mokymai,  
kuriuose dalyvavo 291 (2019 m. – 102) 
klausytojas. Studentų susidomėjimas 
bibliotekos mokymais išaugo perkėlus 
mokymus į elektroninę erdvę. 

• 2020 m. buvo atnaujinta universiteto 
elektroninių žurnalų publikavimo 
platforma – įdiegta OJS3 versija. 

• 2020 m. studentams buvo surengti du 
seminarai: ,,Galvos skausmo diferencinė 
diagnostika“; ,,Šiuolaikinių technologijų 
panaudojimas sporte“. 

• 2020 m. Lietuvos sporto universitetas 
(LSU) kartu su partneriais pradėjo 
vykdyti projektą „Sportpreneurship: 
sustainable & smart sport business” 

(NPHZ-2020/10068), kurio tikslas – 
sukurti „Sportpreneurship“ tinklą 
(,,verslo akseleratorių“) tarp aukštojo 
mokslo įstaigų ir sporto organizacijų 
Šiaurės ir Baltijos šalyse. 
 

 
 

 

2020 m. seminaruose  

dalyvavusių studentų 

skaičius  

 

• Universitete ir toliau dirba psichologė, 
galinti padėti spręsti nepalankias, 
sudėtingas situacijas ir šviesti 
Universiteto bendruomenę 
psichoemocinės sveikatos išsaugojimo ir 
stiprinimo klausimais. 
 

 
 
 

2019

2020
Vyrai

Moterys

269

120 

2019-2020 m. psichologo konsultaciją gavusių  
studentų skaičius  

163 

192 

101 



21 
 

 
 
 

• 2020  m. skirta 244 studento stipendija, 10 
pedagogo stipendijų, 1 – doktoranto 
stipendija, 5 - mokslo stipendijos, 1 -  
sporto stipendijos. Finansinė pagalba 
neįgaliesiems – 18. Taip pat skirta 
vienkartinių tikslinių stipendijų:  1 – už 
mokslo pasiekimus,  7 – už sporto 
pasiekimus, 17 – už visuomeninę veiklą, 
11 stipendijų, skirtų studentų atstovybės 
teikimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

STUDIJŲ VEIKLOS RODIKLIAI __________________________________________  

 

 

  

 

 

 

 

Vadovaujantis LSU Strategija 2018 – 2022 

m., 2021 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 

2019 m. 2020 m. 

Siektinas Pasiektas Siektinas Pasiektas 

Gabūs moksleiviai (šimtukininkai), skč. 12 6 15 3 

Studijų programos, patenkančios į 
Lietuvos TOP 10, skč. 

2 0** 2 0** 

Vidinė studentų motyvacija (balai iš 100) 40 * 50 82,5 %*** 

Studentų pasitenkinimas studijomis, proc. 75 70,1 80 72 

Studentų nubyrėjimas, proc. 16 14,9 15 11,67 

Vidinė dėstytojų motyvacija (balai iš 100) 40 * 50 63,6 %*** 

Tarptautiniai studijų projektai, skč. 5 22 5 12 

Dėstytojai, pasirengę dėstyti užsienio 
studentams, proc. 

55 76 65 76 

Inovacijomis grįstos studentų iniciatyvos 
(startuoliai), skč. 

1 0 1 0 

Absolventų naujai įsteigtos darbo vietos, 
skč. 

20 d/n**** 30 d/n**** 

* Rodikliai neskaičiuoti. 

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

pasiskirstė per dvi studijų programas, todėl ,,Treniravimo sistemų“ studijų programa iškrito iš Lietuvos TOP 10.  

*** Vidinė studentų motyvacija buvo apskaičiuota pagal ,,Akademinės motyvacijos skalę“ (SAMS-21). Maksimalus balų skaičius 

– 21, surinkta 17,34. Vidinė dėstytojų motyvacija buvo apskaičiuota ,,Pasitenkinimo motyvacijos dėl dėstymo“ (CEQ) klausimyno 

pagalba. Teiginiai vertinami pagal Likerto skalę nuo 1- visiškai nesutinku , iki 5- visiškai sutinku. Rezultato vidurkis 3,18. 

**** Duomenų nėra. 
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FAKTAI IR SKAIČIAI 

STUDENTŲ JUDUMAS_____________________________________________________  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALO JUDUMAS___________________________________________________

              

8

19

22

6

4

5

2020

2019

2018

Atvykusių atlikti praktiką
studentų skaičius

Išvykusių atlikti praktiką
studentų skaičius

43

41

41

53

41

59

2020

2019

2018

Atvykusių studijuoti studentų
skaičius

Išvykusių studijuoti studentų
skaičius

4

32

23

17

36

41

2020

2019

2018

Išvykusių su dėstymo vizitu,
skaičius

Atvykusių su dėstymo vizitu,
skaičius

4

9

8

5

12

41

2020

2019

2018

Išvykusių su mokymosi vizitu,
skaičius

Atvykusių su mokymosi vizitu,
skaičius

2020 m. į dalines studijas išvyko 

51 studentas: 22 pirmos pakopos, 

26 antros pakopos ir 3 trečios pakopos 

studentai 
Studentų, 2019 m. išvykusių į dalines 

studijas ir atlikti praktiką, skaičius 

60 51 

2019 m. 2020 m. 
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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 121 (2018 m. galiojo 104; 2019 m.  

galiojo 118) dvišalio bendradarbiavimo 

sutartys, iš jų 102 sutartys (2018 m. – 92; 

2019 m. - 99) sudarytos įgyvendinant 

studentų ir personalo mainus pagal 

Europos Komisijos remiamą 

ERASMUS+ programą. 

 

Austrija 

Belgija 

Bosnija ir 

Hercegovina 

Bulgarija 

Čekija 

Danija 

Estija 

Graikija 

Italija 

Ispanija 

Jungtinė 

Karalystė 

Kipras 

Kroatija 

Latvija 

Lenkija 

Malta 

Nyderlandai 

Norvegija 

Portugalija 

Rumunija 

Serbija 

Slovakija 

Slovėnija 

Suomija 

Švedija 

Turkija 

Vengrija 

Vokietija 

Azerbaidžanas 

Gruzija 

Izraelis 

Japonija 

JAV 

Kazachstanas 

Kinija 

Ukraina
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TARPTAUTINIAI RENGINIAI 

• 2020 m. kovo 30 – balandžio 3 d. buvo 

planuojama organizuoti 6-oji tarptautinė 

savaitė „Sveikas ir aktyvus gyvenimas“ 

(angl. Healthy Active Living). Šio 

kasmetinio renginio tikslas – didinti 

Universiteto tarptautiškumą kviečiant 

užsienio institucijų dėstytojus, 

mokslininkus ir praktikus dalytis savo 

mokslo žiniomis, inovacijomis ir 

patirtimi su studentais per paskaitas, 

seminarus ir pratybas. Nors į 

Tarptautinę savaitę užsiregistravo ir 

planavo atvykti 46 dalyviai iš 17 šalių, 

tačiau prasidėjus pandemijai renginys 

buvo atšauktas. Vietoj šio renginio 2020 

m. balandžio 1 d. buvo suorganizuotas 

vienos dienos virtualus renginys „The 6th 

PAL International Day 2020“, kuriame 

dalyvavo „Fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos“ studijų programos 

konsorciumo partneriai – Hanze ir 

InHolland taikomųjų mokslų 

universitetų (Nyderlandai), Santaremo 

politechnikos instituto (Portugalija) ir 

LSU dėstytojai ir studentai. 

• 2020 spalio 14-16 d.d. vyko kasmetinė 

Europos tarptautinio švietimo 

asociacijos (EAIE) virtuali konferencija 

„Kūrybinių kelių formavimas“ (angl. 

Forging Creative Pathways), dėl COVID-19 

pandemijos ji buvo perkelta į virtualią 

erdvę. EAIE konferencija yra skirta 

Europos tarptautinio švietimo 

problemoms spręsti, sudaro galimybę 

susitikti partnerius, skleisti informaciją 

apie universitetą ir kt. 

• 2020 rugsėjo 29 d. vyko Erasmus+ 

institucinių koordinatorių renginys.  

 
Lietuvos sporto universiteto atstovai 

buvo pakviesti pasidalinti Nordplus 

Horizontal paprogramos gerąja patirtimi 

ir pristatyti koordinuojamus projektus. 

 
 

• 2020 m. rudens semestrą Universitetas su 

keletu užsienio partnerių organizavo 

virtualius dėstymo mobilumo vizitus, 

kurių metu dėstytojai skaitė paskaitas 

užsienio partnerinėje institucijoje 

nuotoliniu būdu.  

• 2020 m. lapkričio 13 d. vyko trečioji 

Europos sporto platforma, kurią 

nuotoliniu būdu organizavo Europos 

šalių nevyriausybinių sporto 

organizacijų asociacija (ENGSO) 

bendradarbiaujant su Lietuvos sporto 

universitetu, Lietuvos sporto federacijų 

sąjunga, „European Lotteries“ bei 

Vilnius GO.  

 
• 2020 m. gruodžio pradžioje universiteto 

studentai turėjo galimybę dalyvauti 

užsienio dėstytojų vedamose paskaitose. 
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Pirmosios pakopos Fizinio ugdymo ir 

sporto, Fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos bei antros pakopos Kūno 

kultūros studijų programos studentai 

turėjo galimybę klausytis Vingeito 

akademinio koledžo (Izraelis) dėstytojos 

dr. Hinanit Loyfer-Peled nuotolinių 

paskaitų. 

 

 
 

TARPTAUTINIS STUDIJŲ 

VIEŠINIMAS 

 

• 2020 m. atnaujintas Universiteto 

informacinis bukletas ir skirtukai su 

universiteto tarptautinių studijų 

programų sąrašu anglų kalba. 

• 2020 m. Studijų programos anglų kalba 

buvo viešinamos šiuose mokamuose 

portaluose: Keystoneacademic.com; Edu

cation.com; Studyportals.com. Taip pat 

studijų viešinimas vyksta ir per 

nemokamus portalus. 

• 2020 m. Daugiausiai užsienio studentus 

domino Sporto ir turizmo vadybos, 

Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos, 

Treniravimo sistemų bakalauro studijų 

programos.  Magistro – Turizmo ir 

sporto vadybos, Kineziterapijos, 

Krepšinio treniravimo ir valdymo 

studijų programos.   

 

• 2020 gruodžio 18 d. Švietimo mainų 

paramos fondas suorganizavo pirmąją 

virtualią studijų parodą „Study in LT“ , 

kuri buvo skirta  

Turkijos, Ukrainos, Kazachstano, 

Sakartvelo bei Uzbekistano 

moksleiviams, jų tėvams ir mokytojams. 

LSU pristatė studijų programas anglų 

kalba ir turėjo galimybę pabendrauti su 

besidominančiais sporto mokslo 

studijomis moksleiviais. 
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TARPTAUTIŠKO UNIVERSITETO RODIKLIAI______________________________  

 

Rodiklis 
2019 m. 2020 m. 

Siektinas Pasiektas Siektinas Pasiektas 

Tarptautinės jungtinės ar konsorciumo 
pagrindu veikiančios studijų programos, skč. 

5 3 6 4 

Vizituojantys mokslininkai iš ES šalių, skč. 5 1 7 1 

Užsienio studentų santykis, proc. 4 4,5 6 7,47 

Plenariniai pranešimai tarptautinėse 
konferencijose užsienyje, skč. 

6 7 12 1 

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

5 4 6 5 

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

2 3 3 0 

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 

2019 m. 2020 m. 
Pasaulio studentų universiada 3 * 
Pasaulio taurė 1 * 
Tarptautiniai startai**  13 
EUSA studentų čempionatas 1 * 
SELL studentų žaidynės 55 * 

Lietuvos čempionatai 85 53 

Lietuvos studentų čempionatai ir lygos 52 63 

   *Varžybos atšauktos arba nukeltos dėl Covid-19 pandemijos. 

   **Tarptautinių startų laimėtų medalių skaičius į metinę universiteto ataskaitą įtrauktas 2020 m. 

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 

2020 * * * * * 

*SELL žaidynės atšauktos ir perkeltos į 2022 metus dėl Covid-19 pandemijos. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

 

2018 m.  

2019 m. 

LSU komandos, dalyvavusios  SELL  

studentų žaidynėse, narių skaičius  

 

69 

213 

2020 m. LSU delegaciją sudarė 53 asmenys 

(sportininkai, treneriai, vadovai). 
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LIETUVOS UNIVERSITETŲ TOP 3 PAGAL ČEMPIONATŲ REZULTATUS _____  

Metai  Medaliai  
Aukso Sidabro Bronzos Iš viso 

2
0

1
9 

I Lietuvos sporto universitetas 27 14 11 52 

II Vilniaus universitetas 18 23 18 59 

III Vytauto Didžiojo 
universitetas 

16 9 6 31 

2
0

2
0  

* 
 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

* 2020 m. medalių skaičius nebuvo skaičiuojamas dėl Covid-19 pandemijos. 

SPORTO RENGINIAI_____________________________________________________  

 

 

 

 

 

LSU LAISVALAIKIO IR SPORTO CENTRO RENGINIAI 2020 M.__________________  

 

 

 

856 

2019-2020 m. dalyvių skaičius sporto 

renginiuose 

 

2019 m. 2020 m. 

1990 
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SPORTO RENGINIAI 

LSU Sporto ir laisvalaikio centras ne tik 

pats organizuoja, bet ir prisideda prie 

partnerių organizuojamų sporto 

renginių. Sporto ir laisvalaikio centras, 

organizuodamas įvairius sporto 

renginius, kviečia Universiteto 

studentus prisidėti prie jų organizavimo, 

savanoriauti juose. 

2020 m. LSU studentai savanoriavo LSU 

renginiuose, WALK15 ėjimo varžybose 

bei LSSA organizuojamose varžybose. 

2020 m. įvairius sporto renginius 

organizuoti padėjo ir juose savanoriavo 

100 universiteto studentų. 

 

2020 m. buvo pradėtas vykdyti projektas 

,,Nacionalinio sportininkų dvikryptės 

karjeros centro steigimas“. Projektui 

pasibaigus bus toliau vykdomos visos 

veiklos. 

 

 

 

Universitetas jau ne vienus metus 
palaiko Europos judėjimo savaitės idėją 
ir į masinius sporto renginius kviečia 
Kauno moksleivius, Universiteto 
studentus ir darbuotojus, tačiau dėl 2020 
m.  Covid-19 situacijos visus renginius 
įgyvendinti nebuvo galimybių.  
 

SPORTO INFRASTRUKTŪROS 
GERINIMAS 

 
2020 m. LSU Centriniuose rūmuose, 
treniruoklių salėje buvo atliktas 
kosmetinis remontas ir atnaujinta dalis 
treniruoklių. Plaukimo baseine buvo 
atliktas kosmetinis remontas. 
2020 m. LSU III rūmuose, treniruoklių 
salėje iš projekto (,,Sporto inventoriaus, 
skirto Kauno miesto gyventojų fiziniam  
aktyvumui  didinti, įsigijimas“) lėšų 
įsigyti ir pastatyti nauji treniruokliai. 
Dziudo ir bokso salėse pakeistos 
,,švediškos“ sienelės.  
2020 m. Aleksandro Stanislovaičio 
lengvosios atletikos manieže atliktas 
kosmetinis remontas, pilnai renovuota 
treniruoklių salės, higienos reikalavimus 
atitinkati, danga, naujas apšvietimas. 
Atnaujintas rutulio stūmimo sektorius 
(sustiprintos, atnaujintos saugumo 
tvorelės). Disko sektoriuje užkabinti 
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nauji tinklai, kurie padidina saugumą. 
Taip pat maniežo apšilimo zonose 
pakeista specifinė saugi danga. Manieže, 
iš projekto (,,Sporto inventoriaus, skirto 
Kauno miesto gyventojų fiziniam  
aktyvumui  didinti, įsigijimas“) lėšų 
nupirkti nauji profesionalūs dviračių 
imitaciniai treniruokliai, irklavimo  
  

 
 

 
 

treniruokliai, bėgimo takeliai, laisvi 
svoriai (hanteliai, giros) štangos su 
svarmenimis, TRX jėgos diržų 
konstrukcija su TRX diržais, 
daugiafunkcinis treniruoklis. Nauji 
šuolių su kartimi ir šuolių į aukštį 
čiužiniai, naujos ,,švediškos“ sienelės. 
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SPORTO, LAISVALAIKIO IR BENDRUOMENĖS RODIKLIAI________________  

 

Rodiklis 
2019 m. 2020 m. 

Siekiamas Pasiektas Siekiamas Pasiektas 

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

43 197 46 * 

Studentų, dalyvaujančių savanorystės 
veiklose, skaičius 

130 236 150 100 

Studentų, pasaulio, Europos, Lietuvos 
čempionų, procentas 

4 3,7 6 * 

Fiziškai aktyvių LSU bendruomenės 
narių* procentas 

50 76 60 75 

Laisvalaikiui patrauklių erdvių skaičius 3 3 4 3 
* Rodikliai neskaičiuoti dėl  įvykusios Covid-19 pandemijos. 

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. 
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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.  

2020 m. visas sritis paveikė COVID-19 

pandemija. Prasidėjus karantinui, 

skyriaus, Komunikacijos ir rinkodaros 

iniciatyva pradėtas komunikacinis 

projektas LSU ekspertai pataria. Jo metu 

vaizdo mankštomis ir patarimais dalijosi 

LSU dėstytojai, mokslininkai, studentai 

ir alumnai. Kartu su LR Sveikatos 

apsaugos ministerija LSU parengė 

patarimus visuomenei. LSU patarimai 

atsispindėjo žiniasklaidoje; turiniu, 

skelbtu socialiniuose tinkluose, dalijosi 

šalies visuomenės sveikatos biurai, 

sporto centrai ir klubai, visi, 

besidomintys sportu ir sveikata. 

Universitetas aktyviai prisideda prie 

visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo. 

2020 m. pradėta reklaminė kampanija 

internete, lauko stenduose Kaune ir 

Vilniuje Fiziškai aktyvūs – laimingesni 

kvietė  atkreipti dėmesį į fizinio 

aktyvumo naudą. 

2020 m. didelio susidomėjimo sulaukė ir 

komunikaciniai projektai LSU studentai, 

naujas projektas - LSU sportas 

(Treniravimo sistemų specializacijų 

pristatymas). 

Be tradicinių pranešimų žiniasklaidoje, 

LSU dėstytojai ir mokslininkai 

įžvalgomis dalijosi įvairiose medijos 

priemonėse.  

2020 m. LSU pristatytas tradicinėse 

mugėse ir parodose Kaune, Vilniuje ir 

Klaipėdoje, tačiau pandemija ir 

prasidėjęs karantinas koregavo planus, 

tad visas dėmesys sutelktas į virtualią 

erdvę. 

2020 m. surengti nuotoliniai renginiai 

Moksleivių diena su LSU, LSU 

magistrantūros studijos.  

Ypatingas dėmesys skirtas sporto 

gimnazijoms. 2020 m. nuotoliniai 

renginiai organizuoti Panevėžio, Šiaulių, 

Kauno ir Vilniaus sporto gimnazijoms. 

2020 m. buvo pradėti siųsti LSU 

naujienlaiškiai, kurie skirti vidinei ir 

išorinei komunikacijai. Naujienlaiškiai 

reguliariai siunčiami bendruomenei, 

šalies mokykloms, socialiniams 

partneriams, alumnams, visuomenės 

sveikatos biurams. Taip pat rengiami el. 

leidiniai, skirti ir kitoms tikslinėms 

grupėms. 
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LSU MATOMUMAS ŽINIASKLAIDOJE 2019 M.______________________________  

 
 

1572

2018

2019

2020

2019 m.  2020 m.  

Mokyklų, kuriose vyko LSU studijų  programų 

pristatymas, skaičius 

Universitete apsilankiusių 

moksleivių, skaičius 

2019 m. 2020 m. 

1038 

39 

44 

27 
2020 m. LSU vizitai mokyklose (iki 

karantino) – 9, o virtualūs pristatymai 

mokyklose - 18 

545 117 

LSU vardo paminėjimo interneto 

erdvėje skaičius 
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LSU MATOMUMAS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE_________________________  

 

2020 m. nuolat augo Universiteto 

paskyrų, sekėjų, pasiekiamumo ir 

lankytojų skaičius interneto svetainėje. 

LSU turi Twitter, Instagram, Facebook, 

Youtube ir LinkedIn paskyras. Lankytojų 

skaičiaus didėjimą paskatino ne tik 

didesnis žinomumas žiniasklaidoje, bet 

ir komunikacijos ir rinkodaros projektai 

bei socialinių tinklų turinio didinimas.  

2020 m. buvo tęsiamas projektas 

,,Fiziškai aktyvūs – laimingesni. LSU 

ekspertų patarimai“. Pradėtas naujas 

projektas ,,LSU sportas“, kuriame 

pristatomos 32 Treniravimo sistemų 

studijų programos specializacijos. Taip 

pat vykdytas projektas ,,LSU studentai“ 

– aktyvių ir pasiekimų turinčių LSU 

studentų ar alumnų mintys apie 

pasiekimus ir studijas. ,,LSU alumnai“ – 

straipsnių ciklas su visų studijų 

programų alumnais. 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

2019-2020 m. LSU socialinių tinklų (Twitter, 

Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube) 

sekėjų skaičiaus kaita 
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VALORIZACIJOS PLANO RODIKLIAI___________________________________________________________________  

PRIEMONĖS Naujienlaiškis 
Interneto 
svetainė 

Socialiniai 

tinklai: Facebook, 

Instagram 

Naujienų portalai Specializuoti portalai 
Studijų mugės ir 

parodos 

Bendruome

nės 

renginiai 

Pristatymai 
mokyklose 

PER METUS 

        

Skaičius / 
auditorijos 

pasiekiamumas  

 

Pranešimų / 
apsilankymų 

skaičius / 

pasiekiamumas 

 

Pasiekiamumas/ 
parodymų 

skaičius 

 

Pranešimų / 
paminėjimų 

skaičius 

 

Portalų / parodymų /  
paspaudimų skaičius 

 

Skaičius / 
lankytojų skaičius 

 

Skaičius 

 

Skaičius 

MIKROLYGMUO 
Senatas 25 / 26 - - - - - - - 

Taryba 25 / 8 - - - - - - - 

Administracinis ir 

akademinis personalas 
25 / 221 

 

18 / 2752590 1008000 / 

190000 

- - - 1 - 

Studentai 25 / 1600 

 

70 / 2752590 1008000 / 

190000 

- - - 3 - 

MEZOLYGMUO 

Socialiniai partneriai 8 / 245 

 

- - - - -  - 

Potencialūs moksleiviai 

iš Lietuvos 

3 / 500 51 / 2752590 20400 / 4000 50 / 1040  120500 1/-/120500 
 

22 000 lankytojai2 

11000 lankytojai;3 
67200 peržiūrų4 

 

- 9 mokyklose /  

630 klausytojų 
18 virtualių /  

1260 

klausytojų 

 

Potencialūs studentai iš 

užsienio 

-  6600 1200 / 400 50/1040 

(paminėjimų) 
38927/1841  1500 5 

27288/1600 6 

 26600/15007 
 

 ~500 išdalintų LSU 

lankstinukų8 
800 dalyvių9 

 

- - 

Alumnai 8 / 337 - - - -- - - - 

Tarptautiniai partneriai - - - - - - - - 

Sporto ir sveikatingumo 

sektoriaus dalyviai 

8 / 245 - - - - - - - 

                                                           
1 Specializuotas portalas www.kurstoti.lt 
2 Paroda ,,Studijos“ (Vilnius) 
3 „Aukštųjų mokyklų mugė“ (Kaunas) 
4 „Studfestas“(nuotolinis renginys) 
5 Keystoneacademic.com 
6 Education.com 
7 Studyportals.com 
8  Užsienyje vykusios studijų mugės ir parodos 
9 Virtuali STUDYIN paroda 

RODIKLIAI 

TIKSLINĖS 

GRUPĖS 
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Aukštojo mokslo 
dalyviai 

- - - - - - - - 

Vidurinio mokslo 

dalyviai 

- - - - - - - - 

MAKROLYGMUO 

Visuomenė - - 20400 / 4000 50 / 104000  - - - - 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

8 / 10 - - - - - - - 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė 

8 / 2 - - - - - - - 

Lietuvos Respublikos 

Seimas 

8 / 51 - - - - - - - 
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ŽINIŲ IR INOVACIJŲ PERDAVIMAS 

MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ__________________________________________  

 

 

2020 metais galime stebėti klausytojų, 

dalyvavusių ŽIPD organizuotose 

kvalifikacijos kėlimo veiklose, 

sumažėjimą. Gali būti, kad tam įtakos 

turėjo Covid-19 pandemija bei virtualioje 

erdvėje ženkliai padidėjusi nemokamų 

seminarų, paskaitų pasiūla. 

2020 m. buvo surengtos keturios ŽIPD 

darbuotojų konsultacijos nuotoliniu 

būdu su įvairių sporto šakų federacijų 

atstovais, kurių metu buvo išsamiai 

aiškinamasi apie 2019 m. įsigaliojusi 

Sporto įstatymą ir su tuo susijusius 

pokyčius trenerio darbo veikloje. Buvo 

stebima, kad į mokymus dažniau 

registravosi treneriai, siekiantys įgyti 

aukšto meistriškumo sporto specialisto 

kvalifikaciją nei į fizinio aktyvumo 

specialistus. 

2020 m. didžioji dalis seminarų, 

mokymų, kursų vyko ,,Microsoft Teams“ 

platformoje. Būtent 2020 m. stebimas  

didesnis mokymų klausytojų (sporto 

specialistų) susidomėjimas ir iš jų 

atsiliepimų darome prielaidą, kad 

mokymai vykdomi nuotoliniu būdu 

jiems yra patrauklesni, nes nereikia 

atvykti į universitetą, ir galimybė 

perklausyti paskaitų įrašus suteikia 

galimybę neatitrūkstant nuo savo 

tiesioginio darbo, studijuoti.  

Seminarai ir kursai buvo vykdomi 

kineziterapijos specialistams, 

visuomenės sveikatos biuro  

 

darbuotojams, treneriams, fizinio 

ugdymo pedagogams.  

2020 m. buvo surengti trys masažo kursų 

ciklai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LSU ALUMNI VEIKLA 

2020 m. absolventų anketą užpildė 93 
asmenys. Šiuo metu savanoriškai 
užsiregistravusių LSU absolventų 
duomenų bazėje yra 480. Ir toliau 
kuruojamas LSU Alumni socialinės 
Facebook paskyros puslapis. Duomenų 
bazėje užsiregistravę absolventai gauna 
LSU Naujienlaiškį, yra kviečiami 
dalyvauti universiteto veiklose ir 
renginiuose. 
 

 

799 
Seminarų, kursų dalyvių 

skaičius 2020 m. 

Seminarų, kursų dalyvių 

skaičius 2019 m. 
1285 
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TREČIOJO AMŽIAUS 

UNIVERSITETAS 

 

Trečiojo amžiaus universitete (TAU) 

2020 m. spalio mėnesį paskaitas ir 

pratybas senjorams savanoriškai vykdė 

LSU dėstytojai ir studentai. 

Epidemiologinė  situacija sutrikdė LSU  

 

 

 

 

TAU veiklas, kurios karantino metu 

buvo palaikomos tik nuotoliniu būdu. 

LSU VYKDOMA PROJEKTINĖ VEIKLA______________________________________  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LSU KOORDINUOJAMI TARPTAUTINIAI PROJEKTAI_______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS Į PROJEKTINĘ VEIKLĄ_____________________  

 

 

 

 

 

 

0 1000 2000 3000

2019

2020

15 

2020 m. įgyvendinti 

nacionaliniai projektai 

24 

2020 m. įgyvendinami 

nacionaliniai projektai 

8 

2020 m. įgyvendinti 

tarptautiniai projektai 

2020 m. įgyvendinami 

tarptautiniai projektai 

20 

Darbuotojų, 2019-2020 m. įsitraukusių į projektinę veiklą, skaičius 

(unikalūs darbuotojai) 

90 

2019 m. koordinuoti tarptautiniai 

projektai 

11 

2020 m. koordinuoti tarptautiniai 

projektai 

4 

2010 Eur 

2010 Eur 

73 

2019 m.  2020 m.  



44 
 

UNIVERSITETO SOCIALINIAI PARTNERIAI_______________________________  

 

2020 m. pasirašytos 39 

bendradarbiavimo sutartys, iš jų 9 

atnaujintos. 

2020 m. bendradarbiavimo sutartys 

pasirašytos su sporto federacijomis: 

Lietuvos muaythai federacija, Lietuvos 

sportinių šokių federacija, Lietuvos 

regbio federacija. 

            

 

 

2020 m. pasirašytos bendradarbiavimo 

sutartys su dvidešimt ugdymo įstaigų, iš 

jų trys sutartys atnaujintos. 

Taip pat pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Kauno rajono savivaldybe, o 

su Birštono savivaldybe buvo atnaujinta 

bendradarbiavimo sutartis.  

2020 m. pasirašytos bendradarbiavimo 

sutartys su trimis asociacijomis, tarp jų 

yra Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija, 

Lietuvos dziudo teisėjų asociacija, Kauno 

bendruomenių centrų asociacija.  

                      

 

 

 
 

2020 m. pasirašytos dešimt 

bendradarbiavimo sutarčių su sporto, 

sveikatos ir verslo organizacijomis, iš jų 

keturios sutartys atnaujintos su UAB 

,,Vs- Fitness“; ,,UAB Active Training“; 

,,Marijampolės sporto centras“ ir Všį 

Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė. 

            

 
 

2020 m. taip pat atnaujinta 

bendradarbiavimo sutartis su viena 

valstybine įstaiga – LR vadovybės 

apsaugos tarnyba.  
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LSU TREČIOSIOS MISIJOS  VEIKLŲ VERTINIMO RODIKLIAI_________________  

 

Rodiklis 2020 m. 

TĘSTINIO MOKYMO (TM) RODIKLIAI 
TM 1: Tęstinis mokymas, kaip veikla, įtrauktas į 
universiteto strategiją ir veiklos planus 

Įtrauktas 

TM 2: Tęstinio mokymo programų skaičiaus santykis 
procentais nuo bendro universiteto studijų programų 
skaičiaus. 

39 % 

TM 3: TM studentų skaičiaus santykis procentais nuo 
bendro LT toje srityje dirbančių specialistų  skaičiaus 

d/n* 

TM 4: Tęstinio mokymo kokybės užtikrinimo 
stebėsena. 

TM kokybės užtikrinimo taisyklės yra 
apibrėžtos tvarkoje, laikantis LSU 
sukurtų procedūrų ir dokumentų. 
Grįžtamasis ryšys iš mokymų klausytojų 
kaskart baigus mokymus. 

TM 5: Iš tęstinio mokymo gautų lėšų santykis su 
universiteto I ir II pakopų studijų programų 
gaunamomis lėšomis. 

3,6 % 

TM 6: Socialinių partnerių inicijuotų TM programų 
skaičius. 

d/n* 

TM 7: TM programų tarptautiškumo rodiklis 4 

TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO IR INOVACIJŲ (TPI) RODIKLIAI 
TPI 1: Patentų skaičius 0 

TPI 2: Ūkio subjektams suteiktų sutartimi įformintų 
konsultacijų skaičius 

3 

TPI 3: Išorinių dėstytojų dirbančių sektoriuje dėstomų 
valandų procentas 

d/n* 

TPI 4: Studentų baigiamųjų darbų, magistro darbų ir 
daktaro darbų skaičius, parengtų bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais 

5 

TPI 5: ALUMNAI įkūrę savas įmones 10 

TPI 6: Vieno tyrėjo pajamos iš sutartinių tyrimų 0,9 tūkst. Eur 

TPI 7: Bendradarbiavimo tyrimų sutarčių su įmonėmis, 
skaičius 

4 

TPI 8: Sutarčių, dėl galimybės naudotis universiteto 
erdve, įranga ir paslaugomis, skaičius 

52 

TPI 9: TPI renginių ir konkursų skaičius d/n* 

SOCIALINIO ĮSITRAUKIMO (SĮ) RODIKLIAI 
SĮ 1: Socialinis įsitraukimas universiteto strategijoje d/n* 

SĮ 2: Akademinio / administracinio personalo, 
dalyvavusio SĮ veikloje, skaičius procentais nuo viso 
akademinio / administracinio personalo skaičiaus 

34,2 % 
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SĮ 3: Akademinio / administracinio personalo 
dalyvavimas valstybinių valdymo institucijų, valstybės 
ir savivaldybių , biudžetinių įstaigų ekspertinėje 
veikloje, darbo grupėse, komisijose, skaičius procentais 
nuo viso akademinio / administracinio personalo 
skaičiaus 

 
7,8 % 

SĮ 4. Akademinio / administracinio personalo, 
dalyvavusio sporto ir kitose studijų programas 
atitinkančių sektorių organizacijų veikloje, skaičius 
procentais nuo viso akademinio / administracinio 
personalo skaičiaus 

8,4 % 

SĮ 5: SĮ veikloje dalyvaujančių studentų savanorių 
skaičius, išreikštas procentais nuo bendro studentų 
skaičiaus. 

8,2 % 

SĮ 6: Studentų, gavusių tam tikrą institucinę finansinę 
paramą, procentas nuo bendro studentų skaičiaus 

42,6 % 

SĮ 7: SĮ studentų, iš socialiai pažeidžiamų grupių 
procentas nuo bendro studentų skaičiaus. 

2,2 % 

SĮ 8: Darbdavių ir ALUMNŲ dalyvavimas studijų 
programų komitetuose ir kt. akademinėje veikloje, 
skaičius 

 
7 

SĮ 9: Visuomenei skirtų renginių skaičius 10 

SĮ 10: Renginių, kuriuos organizavo visuomenė 
naudodama universiteto patalpas ar kt. resursus, 
skaičius 

10 

SĮ 11: LSU renginių skaičius, kuriuose dalyvauja 
ikimokyklinių, pradinių ir vidurinių ugdymo įstaigų 
moksleiviai 

 
32 

*Duomenų nėra 
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LYDERYSTĖS VEIKLOS RODIKLIAI_____________________________________  

 

Rodiklis 
2019 m. 2020 m. 

Siekiamas  Pasiektas Siekiamas Pasiektas 

Sveikos gyvensenos rekomendacijos 
visoms amžiaus grupėms, skč. 

4 65 4 14 

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

5 5 5 9 

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

5 2 7 7 

Rekomendacijos kineziterapeutams, 
dirbantiems su įvairaus amžiaus 
žmonėmis, skč.  

3 1 3 d/n* 

Gerojo valdymo rekomendacijos 
skirtingoms sporto organizacijoms, skč. 

3 8 5 d/n* 

Suaugusiųjų neformaliojo ugdymo 
programos, skč. 

5 1 10 7 

Renginiai, skirti Lietuvos bendruomenės 
švietimui, skč. 

125 98 150 92 

 
 

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.             

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Duomenų nėra 
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DARBUOTOJAI 

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS_______________________________________________  

 

 

           2019 m.  

 

 

           2020 m.  

 

DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIS PAGAL KOEFICIENTĄ_________________  

 

 

 

BENDRAS SKAIČIUS                

 

 

                     MOTERYS 

  

                        

                            VYRAI 

  

319 177 142 

Bendras darbuotojų 

skaičius 
Moterys Vyrai 

307 178 129 

Bendras darbuotojų 

skaičius 

Moterys Vyrai 

23,79 23,67 

23,37 23,49 

24,32 23,91 

2019 m.  2020 m.  
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PAJAMOS 

LSU PROGRAMINIO FINANSAVIMO STRUKTŪRA 2020 M.___________________  

 
 

VALSTYBĖS BIUDŽETO FINANSAVIMO STRUKTŪRA_____________________  

 

 

 

55%
37%

8%

Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas

Kokybiškų studijų ir mokslo plėtojimo programa

Studentų rėmimas ir kreditavimas

873

847

1631.2

359

745

725

1707.8

358

714

437

1617.6

191

Ūkio administravimo
lėšos

Mokslui ir menui

Lėšos studijoms

Stipendijos
(doktorantų)

2018 2019 2020

 

Valstybės biudžeto finansavimo struktūros 

dinamika 2018–2020 m., tūkst. Eur 

Doktorantų stipendijos kito nedaug, jų 

pokytį lėmė bazinės socialinės išmokos 

(BSI) dydžio pokytis.  

Lėšų studijoms mažėjimą įtakojo 

studentų pasirinkimas studijuoti 

studijų programose, kurių kaina 

mažesnė.  

Dėl kylančios mokslinės produkcijos 

kokybės ir kiekio gautas didesnis 

finansavimas.  

Ūkio ir administravimo lėšų kilimą 

įtakojo padidėjęs minimalus mėnesinis 

atlyginimas, kultūros ir meno darbo 

užmokesčio padidėjimas bei BSI 

padidėjimas. 
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LSU NUOSAVŲ LĖŠŲ STRUKTŪRA ______________________________________  

   

 

DETALESNIS LSU NUOSAVŲ LĖŠŲ SKIRSTINYS__________________________  

Objekto pavadinimas 2018 m. 
(tūkst. 
Eur) 

2019 m. 
(tūkst. 
Eur) 

2020 m. 
(tūkst. 
Eur) 

Procentinė 
visų 

pajamų 
dalis 2020 
m. (proc.) 

Mokesčiai už studijas 1776,9 1556,5 1598,4 78,92% 

Maniežo paslaugos 48,9 67,5 50 2,47% 

Birštono bazės paslaugos 1,4 2,4 2,5 0,12% 

Palangos poilsio bazės paslaugos 6,5 8,2 2,5 0,12% 

Baseino paslaugos 41,7 29,6 13,8 0,68% 

Bendrabučių veikla 221,9 221,2 165,8 8,19% 

Patalpų nuoma 8,2 18,1 19,7 0,97% 

Mokslo tiriamieji darbai 21,7 29,9 21,6 1,07% 

Seminarai, kursai, konferencijos 25,8 27 90,7 4,48% 

Trumpalaikė sporto bazių nuoma 19,1 30,5 31,9 1,40% 

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

 
 

22,9 

 
 

4,9 28,4 1,58% 

Iš viso: 2195 1995,8 2025,3  

405.3

409.4

427.5

21.6

29.9

21.7

1598.4

1556.5

1858.4

2020

2019

2018

Lėšos už studijas

Mokslo lėšos

Ūkinės komercinės veiklos lėšos

Lėšos už studijas sudaro didžiąją dalį 

LSU nuosavų lėšų. Jų augimą įtakojo 

nustatytos didesnės studijų kainos bei 

augantis užsienio studentų skaičius, 

kurie moka didesnes studijų kainas. 

Mokslo lėšos sumažėjo dėl Covid-19 

pandemijos ir mažiau įvykdytų 

mokslo tyrimų. 

Ūkio lėšos išliko tokiame pačiame 

lygmenyje. Buvo mažiau vykdoma 

komercinė veikla, tačiau smarkiai 

išaugo lėšos už žinių ir inovacijų 

departamento veiklą. 

LSU nuosavų lėšų struktūros dinamika 

2018–2020 m., tūkst. Eur 
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2020 m. beveik 80 % lėšų sudaro 

mokesčiai už studijas. Matomas ženklus 

LSU bendrabučių veiklos pajamų 

kritimas, nes vienas iš bendrabučių 

(adresu, Perkūno al. 3) buvo uždarytas 

kapitaliniam remontui. Dėl pradėtų 

vykdyti treneriams aukšto meistriškumo 

sporto specialistų kvalifikacijos kėlimo 

kursų buvo uždirbta ženkliai daugiau 

pajamų. Dėl pandemijos baseino veikla 

buvo sustojusi, uždirbta mažiau lėšų. 

GAUTOS PAJAMOS UŽ SEMINARUS______________________________________  

 

 

 

TIKSLINĖS PAJAMOS___________________________________________________  

 

 

 

 

87317

12376

25723

2020

2019

2018

1138.2

9.4

484.4

519.5

83

15.7

852.3

342.6

0.2

4.3

573.4

227.5

Infrastruktūros projektai

Sporto projektai

Studijų projektai

Mokslo projektai

2018 2019 2020

Tikslinių lėšų struktūros dinamika 

2018–2020 m., tūkst. Eur 

Ties infrastruktūros projektais 2020 m. 

kilimą lėmė projektas bendrabučio 

remontui. Dėl aktyviau teiktų ir 

laimėtų projektų paraiškų sporto, 

studijų ir mokslo srityse buvo gauta 

daugiau lėšų. 

2018–2020 m. gautos lėšos už vykdytus 

seminarus, tūkst. Eur 

2020 m. gautos pajamos išaugo dėl 

žinių ir inovacijų departamento 

vykdomų aukšto meistriškumo sporto 

specialistų kvalifikacijos kėlimo kursų. 
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LSU DALININKAI IR JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ____________________________________  

 

 

 

 

 

LSU IŠLAIDŲ STRUKTŪRA 2020 M. ______________________________________  

 

 

SUSIJUSIŲ ŠALIŲ ATSKLEIDIMAS__________________________________________  

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2019 m. 

vasario 13 d. nutarimu, Nr. 135 ,,Dėl 

viešojo sektoriaus subjekto metinės 

veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus 

subjektų grupės metinės veiklos 

ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. Lietuvos sporto 

universitetas 2020 m. susijusių šalių 

neturėjo. 

 

 

 

512.7

93.3

1056.6

4096

500.2

109.1

1061.2

4069.6

346

109

1022.6

3732

Stipendijos

Ilgalaikio turto įsigijimas

Prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos

Darbo užmokestis

2018 2019 2020

LSU išlaidų struktūra 2018-2020 m., tūkst. Eur 

Kaip matyti iš pateikto grafiko didžiąją 

dalį LSU gautų asignavimų ir nuosavų 

lėšų struktūroje sudarė išlaidos darbo 

užmokesčiui. Darbo užmokesčio išlaidų 

dydis kito neženkliai, o pokytį įtakojo 

minimalaus mėnesinio atlyginimo 

dydžio didinimas LR Valstybės mastu ir 

akademinio personalo darbo 

užmokesčio indeksavimas. Prekių ir 

paslaugų išlaidos kito neženkliai ir 

pokytį įtakojo paskelbtas karantinas ir 

darbas nuotoliniu būdu. Stipendijų 

fondo pokytį įtakojo BSI dydžio kitimas. 
 

Dėl LR valstybės investuoto turto 

išaugo dalininkų įnašų vertė. 2020 m. 

investuoti garažai (adresu, Minties 

rato g. 13, Kaunas; Intako g. 7A, 

Kaunas), irklavimo bazė (adresu, 

Birutės g. 19, Birštonas). 

2019-12-31 2020-12-31 

660 027 1 712 727,22 

LSU dalininkai ir jų įnašų vertė 

tūkst. Eur 
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VADOVAUJAMŲ ASMENŲ DARBO UŽMOKESTIS___________________________  
Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus 

 

Pareigų 
(pareigybės) 
pavadinimas 

Bazinis 
atlyginimas 

Priemokos Priedai Premijos Kitos 
išmokos 

Iš viso 

Rektorius 52,446.68 - 18,230.63 - 0,00 70,677.31 

Sporto ir 
partnerystės 
prorektorius 

26,442.29 - 12,329.18 - 300,00 39,071.47 

Studijų 
prorektorius 

26,125.55 - 12,670.37 - 300,00 39,095.92 

Mokslo 
prorektorius 

25,915.21 - 0.00 - 300,00 26,215.21 
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POKYČIŲ VALDYMO RODIKLIAI ________________________________________  

 

Rodiklis 
2019 m. 2020 m. 

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

+5 +2,4 +5 +24,5 

Pagrindiniai rėmėjai, socialiniai 
partneriai, skč.  

7 8 10 13 

Visuotinės kokybės vadybos 
apdovanojimai, skč. 

- - 1 0 

Lyderių forumai, skč. 1 1 1 1 

 

Karantino paskelbimas  2020 m. iš dalies 

pakeitė darbo organizavimą, kuomet 

teko pereiti prie nuotolinio ar mišraus 

darbo, teko daugiau dėmesio skirti 

darbuotojų saugai ir sveikatai. Tokie 

pokyčiai turi ir ilgalaikių, su darbo 

organizavimu, susijusių pasekmių. 

Pavyzdžiui, 2020 m. spalio 1 d. LSU 

rektorės įsakymu buvo patvirtintas LSU 

Darbuotojų, dirbančių nuotolinį darbą, 

darbo tvarkos aprašas, tad tikėtina, kad 

ilgalaikėje perspektyvoje tiek 

akademinio, tiek administracinio ir 

aptarnaujančio personalo darbo 

organizavimas įgaus naujų formų ir bus 

mažiau siejamas su fizine darbo vieta, 

kas leis tapti labiau atviru, lanksčiu bei 

tarptautišku. Taip pat pandeminis 

laikotarpis paskatino aktyviau diegti 

nuotolinį vidaus dokumentų valdymą. 

2020 m. pirmą kartą Lietuvoje LSU taikė 

nuotolinį “vieno langelio” principu 

grįstą dokumentų pateikimą dėstytojų ir 

mokslo darbuotojų pareigoms eiti. 

Vadovaujantis LSU Strategijos 2018 – 

2022 m. numatytomis priemonėmis ir 

toliau bus siekiama pritraukti daugiau 

lėšų bei didinti darbuotojų įsitraukimą į 

vidaus procesų tobulinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


