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2016m. IVPS DARBŲ PLANAS       

1.TARPTAUTINIS MOKSLO LYDERIS 

 
Eil.
Nr. 

 
Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 
 

 
Siekiami 2016 m. rodikliai 

 
Atsakingas 

asmuo 
padalinyje 

 
 

Įgyvendinimo 
data 

 
 

PASIEKTI RODIKLIAI 
(trumpas aprašymas, įrašai) 

 
Pasiekto 
rodiklio 

įvykdymo data 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 1.1 Uždavinys:  

 Sutelkti lėšas kryptims, kuriose 
LSU galėtų užimti lyderio 
poziciją 
1 priemonė: 
Nustatyti prioritetines mokslo 
kryptis 
� Nuolat vertinti turimų 

mokslininkų kompetencijas 
ir galimybes kurti mokslinę 
produkciją 

Prioritetinių mokslo krypčių 
infrastruktūrai skiriama lėšų, (87 
tūkst.Eur) 
Bus peržiūrėtos strateginės 
mokslo kryptys ir iš naujo bus 
patvirtintos strateginėse kryptyse 
dirbančių mokslininkų grupės 

Mokslo 
prorektorius 

 
 
 
2015m.  

Senato posėdyje patvirtintos 
naujos strateginės mokslo 
kryptys 
2015-06-22 protokolo 
Nr.7(protokolas R diske)  

 
 
2015m. veikla 
baigta 

 2 priemonė: 
Papildyti jau sukurtą pasiekimais 
paremtą mokslininkų 
motyvacijos sistemą; 
� Orientuojantis į darbuotojų 

poreikius tobulinti atlygio 
sistemą, kuria mokslininkai 
būtų skatinami už kokybišką 
mokslinę veiklą 

Įsteigtas mokslo fondas - 1; 
Numatytas skatinimas už 
sėkmingai parengtus mokslo 
projektus – 1 
Parengta ir patvirtinta kūrybinių 
atostogų tvarka – 1; 

 

Mokslo 
prorektorius 
(bendradarbiauja
nt su studijų 
prorektore bei 
Personalo ir 
teisės skyriumi) 

 
 
 
 
2015m. 

Įsteigtas fondas iš kurio yra 
skatinami mokslininkai už 
mokslines publikacijas, 
monografijų parengimą  
(atsak. I.Valantinė) 
Skatinimas už sėkmingai 
parengtus mokslo projektus 
nėra numatytas, tam 
nepasiteisinus. 
Kūrybinių atostogų tvarka 
yra patvirtinta 

 
 
 
2015m. veikla 
baigta 
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Kolektyvinėje sutartyje  
(Personalo sk. vedėja I.  
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
  

3 priemonė: 
Įdiegti aktyvių mokslinės ir 
konsultacinės veiklos pardavimų 
sistemą; 
� Nustatyti atsakomybę už 

mokslinių 
tyrimų/konsultacijų 
pardavimus (įdarbinti 
asmenį, atsakingą už 
pardavimus); 

� Identifikuoti potencialius 
užsakomųjų tyrimų klientus 
ir pradėti kryptingą 
pardavimų procesą; 

� Taikyti atskiros finansinės 
naudos centro principus šiai 
veiklai, sudaryti pelningą 
kainodarą, įvertinant 
pardavimų ir administracines 
sąnaudas; 

� Motyvuoti ir sudaryti sąlygas 
mokslinės produkcijos 
pardavimams; 

 
Įdarbintas  asmuo atsakingas 
pardavimus  – 1; 
Atliktas sporto rinkos tyrimas – 1; 
Sporto mokslo mugės 
suorganizavimas – 1. 

 
Mokslo 
prorektorius  

 
 
 
2015m. 

 
Įdarbintas 1asmuo (2014-
09-03d.) Sporto mokslo ir 
inovacijų institute 
vadybininko pareigoms ( S. 
Kamandulis sako, kad jis 
nėra atsakingas už 
mokslinius pardavimus). 
Sporto rinkos tyrimas nėra 
atliktas , nes LSU neturi 
galimybių ir ištekių tokiam 
sudėtingas tyrimui atlikti. 
 
 
Suorganizuota Mokslo 
mugė pavadinimu „Sporto 
mokslo mugė – 2015“  data 
2015- 06 -12 
 
 

    
 
 
2015m. veikla 
baigta 
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 4 priemonė: 

Intensyvinti eksperimentinę 
plėtrą sporto, fizinio ugdymo, 
reabilitacijos (kineziterapijos) ir 
sveikatinimo srityse 
 

� Intensyvinti eksperimentinę 
plėtrą sporto srityje 

Mokslo 
prorektorius    

 
 
2016m.(nuola
t) 

Eksperimentinė plėtra 
intensyvinama dalyvaujant 
MTEP projektuose (apie 
vykdomus projektus žr. 
internetiniame psl. 
„Mokslas“, „Mokslo 
projektai ir eksperimentinė 
plėtra“   

 
Vykdoma 
nuolat 

 

 

Eil.
Nr. 

Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 

 

Siekiami 2016 m. rodikliai Atsakingas 
asmuo 

padalinyje 

Įgyvendinimo 
data 

PASIEKTI RODIKLIAI 
(trumpas aprašymas, įrašai) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Uždavinys:  

1.2 Didinti mokslinių tyrimų 
kokybę  
1 Priemonė: sukurti partnerių 
tinklą moksliniams tyrimams 
atlikti 
� Plėsti tarptautinį 

bendradarbiavimą atliekant 
tyrimus ar /ir rengiant 
projektus, pasinaudoti 
tarptautinių tinklų ir 
asociacijų teikiamomis 
paslaugomis; 

� Kiekvienoje prioritetinėje 

� Sutarčių, įgyvendinamų 
mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros 
srityje (MTEP), skaičius 
– 10; 

� Mokslininkų turinčių 3 ir 
daugiau straipsnius su 
aukštu citavimo rodikliu 
(>2) %  , vnt. – 19; 

� Aukštos kokybės 
straipsnių su aukštu 
citavimo indeksu (>2) 
dalis, vnt- 13 

� Bendras straipsnių 

Mokslo 
prorektorius 

 
Pasibaigus 
2016m. 

2016 m. yra pasirašytos 2 
sutartys dėl MTEP darbų.  
 
2016 metais vykdomi 9 
tarptautiniai ir nacionaliniai 
projektai (4 tarptautiniai, 5  
nacionaliniai). 
Mokslininkų, turinčių 3 ir 
daugiau straipsnius su 
aukštu citavimo indeksu  
(>2),% .- 3 (2016-III ketv.) 
Aukštos kokybės straipsnių 
su citavimo indeksu (>2 
dalis ) - 8; (2016-III ketv.) 

 
 
Kasmet, 
pasibaigus 
kalendoriniams 
metams 
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mokslo kryptyje įgyvendinti 
bent vieną projektą su 
partneriu (klasteriu); 

 

skaičius, vnt. – 180 
� ISI straipsnių skaičius, 

vnt.- 50 
� Mokslinės produkcijos 

kiekis vienam 
mokslininkui ISI Web of 
Science duomenų bazėse 
– 0,55 

� Mokslo ir EP projektų 
rengimo efektyvinimas 
(klasteriai, fondai): 
tarptautinių  ir 
nacionalinių  mokslo 
projektų skaičius – 9; 

� Originali mokslinių 
tyrimų įranga, vnt, -50 

 

Bendras straipsnių skai2ius 
– 80 (2016-III ketv.); 
Mokslinės produkcijos 
kiekis vienam mokslininkui 
ISI Web of Sciense 
duomenų bazėse – 
0,31(2016-III ketv.); 
ISI straipsnių kiekis – 
30(2016-III ketv.); 
Gautas finansavimas 
projektams : Mokslo – 7; 
studijų – 2; kitiems – 19 
(2016-III  ketv.)  
 
 
 
 

 2 Priemonė: sudaryti sąlygas 
mokslo talentams pritraukti ir 
puoselėti 
� Įvertinti naujų mokslo 

darbuotojų samdymo 
galimybes (iš užsienio - 2 ir 
daugiau vizituojančių 
darbuotojų); 

� Užtikrinti tinkamą mokslinės 
veiklos viešinimą (Lietuvoje 
ir užsienyje), siekiant 
formuoti LSU kaip lyderio 
įvaizdį pasirinktose mokslo 
srityse; 

� Sudaryti sąlygas mokslo 

Baltosios knygos 
parengimas: „LSU mokslas 
Lietuvos žmonėms“ ir 
pristatymas internete – 1; 
Suorganizuota tarptautinė 
konferencija – 1; 
Suorganizuota respublikinė  
konferencija – 1; 
Suorganizuota SMD 
konferencija – 1; 
Suorganizuoti moksliniai 
seminarai – 20. 
Originali mokslinių tyrimų 
įranga, vnt. - 40 

 
Mokslo 
prorektorius 

 
 
2016m. 

2016m. 02 mėn. parengta 
baltoji knyga „LSU mokslas 
Lietuvos žmonėms“ ir 
patalpinta LSU tinklapyje  
2016m. 01 mėn. vyko 1 
mokslinė konferencija; 8-
moksliniai seminarai 
2016-02 mėn. vyko: 
2016m. 02 mėn. vyko 4 
moksliniai seminarai; 1 
mokslinių seminarų ciklas;1 
sporto mugė (02.26-28d.) 
2016m. 03 mėn. vyko 1 
mokslinė konferencija; 4 
moksliniai seminarai; 2 

 
 
Vykdoma, 
rezultatai 
suvedami 
kalendorinių 
metų pabaigoje 
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talentų tobulinimuisi - 
tarptautiniams mainams, 
stažuotėms, komandiruotėms 
bei mokymams; 

� Pamažu pasiekti europinį 
mokslo infrastruktūros lygį 
prioritetinėse srityse; 

 

seminarų ciklai. 
2016m. 04 mėn. vyko 2 
moksliniai seminarai ,1 
seminaras, 1 Baltijos šalių 
sporto mokslo konferencija 
2016m. 05 mėn. vyko I 
mokslinė konferencija; 1 
mokslinis –praktinis 
seminaras;1 teorinis – 
praktinis seminaras. 

 

 

 

 

2. KOKYBIŠKOS IR PATRAUKLIOS STUDIJOS  

 

Eil.
Nr. 

Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 

 

 
Siekiami 2016 m. rodikliai 

 
Atsakingas 

asmuo 
padalinyje 

 
 

Įgyvendinimo 
data 

PASIEKTI RODIKLIAI 
(trumpas aprašymas, įrašai) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 
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6. Uždavinys:  
2.1 Užtikrinant studijų 
tarptautiškumą, stiprinti savo 
patirties eksportą sporto moksle 
ir studijose 
1 Priemonė: aktyvinti 
bendradarbiavimą su geriausiais 
Europos ir Azijos universitetais, 
stiprinti savo vaidmenį 
tarptautinėse organizacijose; 

 
2 Priemonė: Skatinti 
"Tarptautiškumą namuose", 
stiprinti akademinės 
bendruomenės tarptautines 
kompetencijas, įgyvendinti 
kalbų mokymo politiką; 
 
3 Priemonė: rengti tarptautines 
jungtines ir laipsnio 
nesuteikiančias studijų 
programas, studijų programas 
užsienio kalbomis, tarptautinius 
kvalifikacijos kėlimo ir kt. 
renginius 

 
 
 
 

 
 

 
� Studentų, priimtų į 

tarptautines ir anglų k. 
vykdomas studijų 
programas, skaičius – 25; 

� Pagal tarptautines 
programas (MVG, 
Erasmus+, Norplus, kt.) 
išvykusių dėstytojų proc. 
– 29; 

� Tarptautinių 
vasaros/žiemos stovyklų 
(kursų) skaičius -3; 

� Atvykstančių užsienio 
dėstytojų skaičius 
(MVG, Erasmus+, 
Nordplus, LMT, kt.) – 
15; 

� Pagal akademinių mainų 
programas išvykusių 
studentų studijoms ir 
praktikai  proc. -3,0; 

� Pagal akademinių mainų 
programas atvykusių 
studentų studijoms ir 
praktikai skaičius -32; 

� Jungtinių ir kitų studijų 
programų vykdymas 
užsienio kalba – 6; 

� Dėstytojų, kurių anglų k. 
lygmuo atitinka B2 lygį, 
skaičius -50; 

 
 
SKPC, 
Tarptautinių 
ryšių skyrius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2016m. III 
ketv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studentų, priimtų į 
tarptautines ir anglų k. 
vykdomas studijų programas, 
skaičius – 25 (pirmosios 
pakopos studijas – 15, 
antrosios pakopos studijas – 
10) 
 
Pagal akademinių mainų 
programas išvykusių 2015-
2016 m. m. pavasario 
studentų studijoms ir 
praktikai  proc. – 1,7; 
Pagal akademinių mainų 
programas atvykusių 2015-
2016 m.m. pavasario 
semestre ir 2016-2017 m. 
rudens semestre studentų 
studijoms ir praktikai skaičius 
-52; 
2016 m. Užsienio kalba yra 
vykdoma 7 bakalauro-
magistro programos (žr. 
internet. psl.) ir 1 
doktorantūros studijų 
programa. Iš jų viena – 
magistro jungtinė programa ir 
viena doktorantūros 
programa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

� Išvykusių į užsienio 
universitetusskityti 
paskaitų, vesti 
kvalifikacijos kursus, 
teikti konsultacijas (ne 
pagal tarptautines 
programas MVG, 
Erasmus+, Nordplus, kt.) 
dėstytojų skaičius – 7; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pagal tarptautines programas 
išvykusių dėstytojų skaičius s 
-29; 
Iki 2016-III ketv. Parengti 
trys intensyvūs kursai anglų 
kalba tarptautiniams 
studentams. Juos numatoma 
pradėti vykdyti 2016-11 mėn.  
 
Atvykusių užsienio studentų 
– 17; 
 
Pagal akademinių mainų 
programas išvykusių studentų 
studijoms ir praktikai – 55; 
 
Pagal akademinių mainų 
programas atvykusių studentų 
studijoms ir praktikai – 44; 
 
2016m. Užsienio kalba yra 
vykdoma 8 bakalauro-
magistro programos (žr. 
internet. psl.) ir 2 
doktorantūros studijų 
programos. Iš jų viena – 
magistro jungtinė programa ir 
viena doktorantūros 
programa. 
 
Dėstytojų kalbos B2 lygis yra 
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pasiektas – 50. 
 
Išvykusių į užsienio 
universitetus dėstytojų 
skaityti paskaitų – 1. 
 
 

 

 

 

 

 

Uždavinys:  

2.2  Sporto studijomis ir mokslu prisidėti prie globalaus pasaulio kultūros ir visuomenės gerovės plėtros 

Eil.
Nr. 

Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 

 

 
Siekiami 2016 m. rodikliai 

Atsakingas 
asmuo 

padalinyje 

Įgyvendinim
o data 

PASIEKTI RODIKLIAI 
(trumpas aprašymas, įrašai) 

Pastabos 

7.  
1 Priemonė: 
įgyvendinant 
visapusiškos asmens 
raidos (Mens Sano ir 
studijų koncepciją, 

� Valstybės finansuojamų 
studentų skaičius -200 ; 

� Abiturientų, kurių balų 
vidurkis sudaro 50 proc. 
maksimalaus balo, skaičius, 
% - 95 ; 

 
SKPC 

2016m.III 
ketv.  

Valstybės finansuojamų 
studentų skaičius – pirmosios 
pakopos – 88, antrosios 
pakopos - 54 ; 
Abiturientų, kurių balų 
vidurkis sudaro 50 proc. 
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sudaryti išskirtines 
mokymo(si) sąlygas 
mokslui talentingiems 
studentams, skatinti 
studijų autonomiją; 
 
2 Priemonė: per 
besimokančios 
akademinės 
bendruomenės nuolatinį 
tobulėjimą užtikrinti 
studijų kokybę bei 
gerosios patirties sklaidą 
globaliam pasauliui; 
 
 
3 Priemonė: didinti 
studijų lankstumą, plėtoti 
skaitmeninių studijų 
plėtrą, paramos sistemas 
tarptautiniams, sportui 
talentingiems, 
dirbantiems, specialiųjų 
poreikių turintiems 
studentams 
 
 

� Studentų, kuriems , skirtos 
vardinės stipendijos, skaičius 
– 20; 

� Studentų, gerai ir labai gerai 
vertinančių studijų kokybę, 
skaičius % - 90; 

� Dėstytojų, kurių mokslinė 
veikla atitinka dėstomo 
modulio kryptį, skaičius % - 
80; 

� Studentų baigiamųjų darbų, 
pagal kuriuos skaityti 
pranešimai konferencijose, 
skaičius % -9; 

� Studentų baigiamųjų darbų, 
pagal kuriuos parengti 
moksliniai straipsniai, 
skaičius % -7; 

� Lėšų, investuotų į studijų 
priemones, kiekis (tūkst.. 
Eur)- 26.000 tūkst. Eur; 

� Nuotoliniu būdu dėstomų 
modulių skaičius – 40 ; 

� Studentų mokslinės 
draugijos konferencijų 
skaičius – 2; 

� Studentų, kurie yra 
supažindinami su originalia 
tyrimų aparatūra ir 
instrumentais, skaičius % - 
30; 

� Studentų, kurie gali 

maksimalaus balo, skaičius, 
% - 40; 
Studentų, kuriems , skirtos 
vardinės stipendijos, skaičius 
– 6; 
Studentų, gerai ir labai gerai 
vertinančių studijų kokybę, 
skaičius % - 25; 
Dėstytojų, kurių mokslinė 
veikla atitinka dėstomo 
modulio kryptį, skaičius % - 
80; 
Nuotoliniu būdu dėstomų 
modulių skaičius – 40 ; 
Studentų mokslinės draugijos 
konferencijų skaičius – 2; 
Studentų, kurie yra 
supažindinami su originalia 
tyrimų aparatūra ir 
instrumentais, skaičius % - 
30; 
Studentų, kurie gali 
baigiamųjų darbų metu atlikti 
tyrimus su originalia tyrimų  
aparatūra ir instrumentais, 
skaičius, % - 7 ; 
Parengtų naujų ir originalių 
paskaitų, pagrįstų savo ir kitų 
tyrėjų duomenimis, skaičius – 
2,1 ; 
Studijų medžiagos pateikimas 
Moodle duomenų bazėje (% 
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baigiamųjų darbų metu 
atlikti tyrimus su originalia 
tyrimų  aparatūra ir 
instrumentais, skaičius, % - 
7 ; 

� Parengtų naujų ir originalių 
paskaitų, pagrįstų savo ir 
kitų tyrėjų duomenimis, 
skaičius – 2,1 ; 

� Studijų medžiagos 
pateikimas Moodle duomenų 
bazėje (% nuo bendro 
modulių skaičiaus) – 100; 
 

nuo bendro modulių 
skaičiaus) – 100; 

 

 

 

Uždavinys:  

2.3 Skatinti globalią sporto, sveikos gyvensenos ir sporto mokslo idėjų sklaidą, plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijų pripažinimo ir 
socialinės partnerystės sistemas 

 

Eil.Nr. Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 
 

Siekiami 2016 m. rodikliai Atsakingas 
asmuo 

padalinyje 

Įgyvendinimo 
data 

PASIEKTI RODIKLIAI 
(trumpas aprašymas, įrašai) 

Pastabos 
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8. 1 Priemonė: Per 
sporto ir 
sveikatingumo idėjų 
sklaidą visuomenei 
užtikrinti mokymosi 
visą gyvenimą sąlygų 
plėtrą; 
2 Priemonė: skatinti 
sporto studijų plėtrą, 
užtikrinti savaiminiu ir 
neformaliuoju būdu 
įgytų kompetencijų 
pripažinimo sistemos 
funkcionavimą ; 
 
3 Priemonė:  
Skatinant pasaulinę  
sporto ir 
sveikatinamojo fizinio 
aktyvumo judėjimą, 
sporto mokslo plėtrą, 
telkti Alumnus, 
socialinius partnerius, 
plėtoti absolventų 
karjeros konsultavimo 
sistemą 
 
 
 
 

� Asmenų, registruotų 
karjeros stebėsenos 
duomenų bazėje, skaičius 
– 2300; 

� Kvalifikacijos kėlimo 
kursų skaičius – 1100; 

� Asmenų, kurie 
pasinaudojo 
kompetencijų 
pripažinimo tvarka, 
skaičius – 20; 

� Trečiojo amžiaus 
universiteto klausytojų 
skaičius – 150; 

� Karjeros klausimais 
konsultuotų studentų 
skaičius – 150; 

� Alumnų klubo narių 
skaičius – 1000; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Karjeros ir 
kompetencijų 
plėtotės centras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliotekos 
vedėja 
 
 

 
2016m. 
vykdoma 
nuolat  

• Iki 2016 m. III ketv. 
karjeros stebėsenoje 
dalyvauti užregistruota 
1630 absolventų (2012 m. – 
306, 2013 m. – 440, 2014 
m. – 320, 2015 m. 303, 
2016 m. – 261). 
• Kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose 2016 m. III 
ketv.  dalyvavo 1436 
asmenys. 
• 2016 m. rugsėjo mėn. 2 

asmenys konsultuoti  dėl 
neformaliuoju  būdų įgytų 
kompetencijų pripažinimo 
procedūros. 
• 2016-2017 m.m.  Trečiojo 

amžiaus universiteto 
klausytojų skaičius – 123. 

• Liepos-rugsėjo mėn. 
Karjeros konsultavimas 
nevyko, nes studentai 
nesikreipė. Tačiau KKPC 
internetiniame puslapyje 
nuolat skelbiami darbo 
pasiūlymai, informacija 
apie konkrečių specialistų 
poreikį siunčiama 
studentams ir absolventams 
el. paštu.  

 
• Mentorystės programoje 
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� Bibliotekoje  
� aptarnaujamų lankytojų 

skaičius – 36000; 
� Bibliotekoje surengtų 

informacijos paieškos 
mokymų skaičius – 18. 
 

 
 

užsiregistravę 16 mentorių, 
į kuriuos studentai gali 
kreiptis karjeros klausimais.  

 
• Pagal poreikį 

bendradarbiaujama su 
asociacija LSU alumnų 
klubas. 

 
Aptarnauta 16.157 lankytojai. 
 
Surengta 74 informacijos 
paieškos mokymai 
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3.IDENTITETO VYSTYMAS  

Uždavinys:  

3.1 Suformuoti LSU identitetą visuomenėje 
 
 

Eil.Nr
. 

Uždavinys/ 
Priemonė/ 

Priemonės aprašymas 
 

 

Siekiami 2016 m. rodikliai Atsakingas 
asmuo 

padalinyje 

Įgyvendinimo 
data 

PASIEKTI RODIKLIAI 
(trumpas aprašymas, įrašai) 

 
 

Pastabo
s 

 
9. 

2 priemonė: 
Sukurti LSU identiteto 
sklaidos priežiūros 
sistemą; 
4 priemonė: 
Vykdyti kryptingą 
išorinį komunikavimą 
per  sportą, fizinį 
ugdymą, reabilitaciją 
(kineziterapiją) ir 
sveikatinimą 

� Universiteto vykdomos 
veiklos paminėjimas 
žiniasklaidos priemonėse, 
vnt. – 440; 

� Universiteto organizuotų 
visuomeninių renginių 
skaičius – 58; 

� Universiteto, kaip socialiai 
atsakingos institucijos 
stiprinimas – 
studijuojančiųjų pagal spec. 
poreikius skaičius  

 

Ryšių su 
visuomene 
skyrius 

2016m.III 
ketv.  

Sukurta ir pristatyta LSU 
reklaminė kampanija, kurioje 
ryškinamas Universiteto, kaip 
specializuotos aukštosios 
mokyklos, identitetas. 
 
Sukurtos Universitetą 
pristatančios skaidrės, vaizdo 
filmai ir suvenyrai lietuvių ir 
anglų kalbomis 
 
Išplatinti 34 pranešimai 
žiniasklaidai. Dalyvavimas 
populiariausių žiniasklaidos 
kanalų (15min.lt ir delfi.lt) 
projektuose bei informacijos 
sklaida moksleiviams 
skirtame naujienų 
tinklalapyje kurstoti.lt.  
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Kartu su Sporto ir laisvalaikio 
centru rengtas LSU 
pristatymas Sporto mugėje, 
įvairūs susitikimai ir 
pristatymai. Dalyvavimas 
aukštųjų mokyklų mugėse 
Kaune ir Vilniuje. 
Suorganizuota atvirų durų 
diena moksleiviams 
„Moksleivių diena su LSU“. 
Aktyvus dalyvavimas 
Lietuvos mokyklų karjeros 
dienose. 
 
11 specialistų komentarų 
interneto žiniasklaidoje 
(15min.lt, delfi.lt ir kurstoti.lt; 
kuobuti.lt), TV6 televizijos 
laidoje „Universitetai.tv“ 
Aktyvus 6 paskyrų 
socialiniuose tinkluose 
valdymas lietuvių ir anglų 
kalbomis. 
 

 

 

 

 

Uždavinys:  
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3.2 Parengti LSU poveikio šaliai ir regionui stebėsenos ir vertinimo mechanizmą, plėtoti  socialinių partnerių forumo arba klasterio veiklą 

 

Eil.Nr. Priemonės Priemonės aprašymas Atsakingi asmenys Įgyvendinimo 
data 

2016 m. rodikliai Pasiekto rodiklio 
įvykdymo data 

10. 4 priemonė: 
Skatinti 
socialinius 
partnerius 
dalyvauti 
įvairiuose 
LSU 
renginiuose 
 
 

� Skelbti 
bendradarbiavimo su 
socialiniais parteriais 
rezultatus 

Kancleris 
bendradarbiaujant 
su Rinkodaros 
skyriumi 

2016m.  2016m. 01 mėn. pasirašytos 
sutartys su : UAB Grožio 
chirurgija 2) trišalė sutartis 
tarp LSU, Lietuvos futbolo 
federacijos ir UAB LFF 
sporto medicinos centras 3) 
Lietuvos tinklinio, rankinio 
ir dziudo federacijų bei 
profesionalių golfininkų 
asociacijos 4) Lietuvos 
sporto federacija 
2016m. 05 mėn. įvyko 
UNIKON klubo posėdis 
Vilniuje 

 

 

 

 

 

 

 

4.EFEKTYVUS VALDYMAS 
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Uždavinys:  

4.1 Užtikrinti darbuotojų motyvaciją ir kompetenciją 

Eil.Nr
. 

Priemonė Priemonės aprašymas Atsakingi 
asmenys 

Įgyvendinimo 
data 

2016 m. rodikliai Pastabos 

11.  �      
 2 priemonė : 

Įdiegti 
darbuotojų 
kompetencijų 
tobulinimo 
sistemą; 
 

� Darbuotojų 
pasitenkinimas darbu, 
pagal apklausos 
duomenis, balai  - 
3,5; 

� *pradinis rodiklis yra 
skaičiuojamas pagal 
2013m.  atliktos 
apklausos rezultatus 

Personalo ir 
teisės skyrius  

 2016 mėn. Darbuotojų pasitenkinimas darbu, 
pagal apklausos duomenis, balai  - 
3,57; 
 

 

 3 priemonė: 
Skatinti 
bendradarbiavi
mą ir 
bendruomenišk
umą; 
 

� Organizuoti 
darbuotojų 
susirinkimus; 

� Skatinti komandos 
formavimo veiklas; 
(pvz., picos diena, 
mankštos diena, 
idėjos diena ir kt.) 

Kancleris  
bendradarbiaujan
t su dekanais 

  Per 2016m. Organizuojami darbuotojų 
susirinkimai per sportinę pažintinę 
veiklą , visi susirinkimai, susitikimai 
yra viešinami LSU tinklapyje 

 

 

 

 

 

Uždavinys:  
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4.2 Gerinti valdymo kokybę 

 

Eil.N
r. 
 
 

Priemonės Priemonės aprašymas Atsakingi 
asmenys 

Įgyvendinimo 
data 

2016 m. rodikliai Pastabos 

12. 3 priemonė: 
Atlikti 
finansų 
srities 
decentralizac
iją 

� Identifikuoti sąnaudų ir 
finansinės naudos 
centrus; 

� Identifikuoti už 
finansinės naudos 
centrus atsakingus 
asmenis; 

� Įvesti motyvacijos 
sistemą, susietą su 
finansinės naudos 
centrų finansiniais 
rezultatais; 

� Užtikrinti centralizuotą 
finansinės naudos 
centrų priežiūrą 

 Vyr. 
ekonomistas  
bendradarbiaujan
t su rektoriumi ir 
Personalo ir 
teisės skyriumi  

2014 12 LSU taryba 2015 m. pajamų ir išlaidų 
sąmatą patvirtinto pagal strategines 
kryptis (Mokslui, Studijoms, Strateginiam 
valdymui, Sportui ir Bendriesiems 
poreikiams). Už kiekvienos strateginės 
krypties sąnaudų ir finansinės naudos 
įgyvendinimą atsakingi Studijų 
prorektorė, Mokslo prorektorius, Sporto ir 
infrastruktūros prorektorius, Kancleris. 
Centralizuotą finansinės naudos ir centrų 
priežiūrą atlieka Ekonomikos ir finansų 
skyrius. 
 
 

 

 4 priemonė: 
Užtikrinti 
vadovų 
vadybines 
kompetencij
as  

 

Valdymo kokybės 
vertinimas (darbuotojų 
apklausų duomenys), proc. 
-+5 
*pradinis rodiklis yra 
skaičiuojamas pagal 
2013m.  atliktos 
apklausos rezultatus 
 

Personalo ir 
teisės skyrius  

 Pagal poreikį 
bet ne rečiau 
kartą per metus 

Bendras LSU darbuotojų valdymo 
kokybės vertinimas 3,59 balo 

 

 5 priemonė: 
Optimizuoti 
kokybės 

� Kokybės vadybos  
sistemos vadovo 
tobulinimas (apimties 

 
Kokybės 
valdymo ir 
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vadybos 
sistemą 

sumažinimas); 
� Kokybės vadybos  

sistemos vadovo 
procedūros aprašų 
atnaujinimas; 

� Kokybės vadybos  
sistemos santraukų 
suinteresuotoms šalims  
(studentams, 
dėstytojams, 
administracijos 
personalui ir t.t.) 
parengimas; 

� Nuolatos stebėti ir 
vertinti tobulinimo 
veiksmų plano 
įgyvendinimo eigą; 

� Kokybės vadybos 
geriausios patirties 
pritaikymas ir 
tobulinimas visuose 
LSU padaliniuose : a) 
valdymas pagal 
rezultatus ir grįžtamąją 
informaciją (savalaikis 
kontroliavimas ir 
greitas klaidų 
taisymas); b) 
ugdomasis 
vadovavimas; c) 
sprendimo priėmimo 
demokratizavimas 
(socialinių partnerių 
įtraukimas); d) 
strateginis valdymas : 

akreditacijos 
skyrius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektorius 
bendradarbiaujan
t su  
Kokybės 
valdymo ir 
akreditacijos 
skyriumi ir 
Strateginio 
valdymo 
skyriumi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kancleris 
bendradarbiaujan

2016m. 
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ieškant/vizijos 
siekiant/pritaikant; e) 
kokybės kaštų 
optimizavimas;  

� Sukurti mokslo, sporto 
ir Akademinės kokybės 
fondus 

t su prorektoriais  
 

  � Rengiamos ir teikiamos 
paraiškos kvalifikacijos 
kėlimo, stažuočių ir kitų 
projektų finansavimui 
gauti 

Studijų 
prorektorė 
bendradarbiaujan
t su Projektų 
skyriumi 

 
2016m.  

2016 m. III ketv. Buvo teiktos  2 
paraiškos  ir dviems  gautas finansavimas. 

 

  � Rengiamos ir teikiamos 
paraiškos finansavimui 
gauti 

Projektų skyrius 
bendradarbiaujan
t su LSU 
bendruomene 

 
2016m.  

2016 m. III ketv. . buvo teikta mokslo -24 
paraiškos, gautas finansavimas -7; kitiems 
projektas teiktos paraiškos – 26, gautas 
finansavimas – 10. 

 

  � Laimėtos paraiškos  
finansavimui gauti 

Projektų skyrius 
bendradarbiaujan
t su LSU 
bendruomene 

2016m.  2016 m. III ketv. LSU gavo finansavimą 
19 projektų.  

 

  � Rengiamos ir teikiamos 
paraiškos 
infrastruktūros projektų 
finansavimui gauti 

 Projektų skyrius   
2016m.  

2016 m. III  nebuvo rengiama paraiškų.   

 

 

 

 

 

 



20 

 

Uždavinys:  

4.3  Plėtoti el. paslaugas 

Eil.Nr
. 

Priemonės Priemonės aprašymas  Atsakingi 
asmenys 

Įgyvendinimo 
data 

2016 m. rodikliai Pastabos 

13. 2 
priemonė: 
Išplėsti 
elektronine
s paslaugas 
studentams 
 

Universiteto bendruomenės 
el. paslaugų pakankamumo 
vertinimas (apklausos 
duomenys) ( > 80 ) proc. 
patenkinti el. paslaugų 
pakankamumu 

IT  ir nuotolinių 
studijų centras 

2016m.   Apie  80 proc. per 2016 III ketv.  

 

4.4  Parengti strategijos įgyvendinimo ir vertinimo mechanizmą 

Eil.Nr
. 

Priemonės 
 

Priemonės aprašymas Atsakingi 
asmenys 

Įgyvendinimo 
data 

2016 m. rodikliai Pastabos 

14. 1priemonė: 
Parengti 
strategijos 
stebėsenos 
sistemą; 
 

� Sukurti strategijos 
įgyvendinimo planą; 

� Nuolatos vertinti 
strategijos įgyvendinimo 
eigą 

Strateginio  
valdymo  
skyrius, 
Kokybės 
valdymo ir 
akreditacijos 
centras 

 Planas sukurtas, stebėsena (2016-05-17d.) 
Vertnami stragenio veiklos palno 
rezultatai 

 

 2priemonė: 
Parengti 
strategijos 
vertinimo  
sistemą; 
 

� Sukurti strategijos 
įgyvendinimo vertinimo 
sistemą 

Strateginio  
valdymo  
skyrius, 
Kokybės 
valdymo ir 
akreditacijos 
centras 

 Sistema sukurta.   

 


