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Lietuvos gyventojų sveikata 

Gyventojų dalis (%) su padidintu kraujo 

spaudimu, 2008 m., PSO



Lietuvos gyventojų sveikata

WHO; Noncommunicable disease, Country profiles 2011
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Lietuva 

Mirtingumas nuo neinfekcinių ligų



Chi Pang Wen, Xifeng Wu, 

Lancet 2012:

1. Nepakankamo SFA žala 

prilygsta rūkymo žalai

2. SFA skatinimo

priemonės reikalingos 

dideliam gyventojų 

skaičiui 

Sveikatinamasis fizinis aktyvumas (SFA) 

Lietuva neturi aiškios strategijos... 

• ES Tarybos rekomendacija (2013.11.26 d.) įpareigoja šalis:

- Stebėti fizinio aktyvumo lygį ir politiką;

- Įsteigti SFA informacijos centrus;

- Parengti SFA skatinimo strategiją;

- Priimti atitinkamą veiksmų planą;

- Keistis SFA skatinimo patirtimi.

Lietuva nevykdo šios rekomendacijos



Fizinis aktyvumas

Gyventojų dalis (%), skirianti bent 2.5 val. 

per savaitę fiziniam aktyvumui 2014 m.
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LSU vizija 

• LSU vizija - būti vienu iš Europos sporto mokslo, 
studijų ir inovacijų lyderių.

• Išsiskirtinės savybės: 

• 1) glaudus bendradarbiavimu su socialiniais 
partneriais (LTOK, KKSD, sporto šakų federacijoms, sporto 

klubais);

• 2) tarptautinio lygio specialistai 

• (sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos, sveikos gyvensenos ir 
rekreacijos srityse srityse).

• LSU bendruomenė siekia būti universitete, kuris 
„įsipareigoja“ sportui ir sveikai gyvensenai



Tarptautinių ekspertų vertinimas
MOSTA, 2015 m.



Tarptautinių ekspertų vertinimas
MOSTA, 2015 m.



- 2016 m. LSU valstybinio finansavimo lygis buvo vienas žemiausių tarp Lietuvos 

universitetų

- 70% LSU studentų mokosi už savo lėšas;

• 2015 m. Pietų Danijos universiteto Sporto mokslų fakultetui (920 studentų) teko 148 

mln EUR valstybinių lėšų.  

Valstybinis universitetų finansavimas
2016 m. MOSTA duomenys   



Aukštojo mokslo (AM) vertybės

• Autonomija, kaip kokybės ir tarptautinės reputacijos 
garantas

• Akademinė laisvė ir aukštos kokybės mokslas ir studijos 
• Studentų interesų gynimas taikant gerą vadybos praktiką
• Tikslios ir teisingos informacijos apie universitetą publikavimas
• Aiškus įsipareigojimų organizacijoms, kurios finansuoja ir 

kitaip remia universitetus, deklaravimas
• Lygybės ir įvairovė
• Aukšto mokslo prieinamumas visiems, kuriems jis naudingas
• Pilnas ir aiškus atskaitomumas valstybei už gautas lėšas

AM konsolidacija prieštaraujanti šioms vertybėms, nėra

pažangi   

Commitee of University Chairs (CUC); Governance Code of Practice 2014



Aukštojo mokslo (AM) pertvarkos kryptys

• Krepšelinę finansavimo sistemą reikėtų pakeisti 

sutartimis su universitetais

• Universitetai turėtų patys vykdyti studentų atranką

• Universitetai turėtų būti lyginami su geriausiais 

užsienio universitetais pagal mokslo ir studijų profilį

• Universitetų mokslo ir studijų kokybės vertinimuose 

turėtų dalyvauti užsienio ekspertai



Aukštojo mokslo (AM) konsolidacija

• AM konsolidacija turėtų būti savanoriška ir neturėtų būti 

vykdoma atskirų studijų kypčių sąskaita

• LR ŠMM galėtų inicijuoti dialogą su universitetais dėl 

racionalių konsolidacijos krypčių

• Susitarę Kauno ar Vilniaus universitetai galėtų: 

a) kartu tvarkyti turtą (didelius infrastruktūros objektus);

b) turėti bendrą buhalteriją, biblioteką, sporto centrą ir 

pan.;

c) valdyti bendrą investicijų fondą mokslo ir studijų 

kokybei kelti, kad įgalinti tolesnę integraciją  



Išvados

• Lietuvos žmonių sveikatos rodikliai yra prasti ir būtina 
pradėti aktyvią sveikos gyvensenos plėtrą

• LSU gali svariai prisidėti prie sveikos gyvensenos 
plėtros, jeigu bus užtikrintas atitinkamas finansavimas

• AM konsolidacija turėtų būti savanoriška ir neturėtų būti 
vykdoma atskirų studijų kypčių sąskaita

• LR ŠMM galėtų įkurti „konsolidacijos fondą“ ir pradėti 
aktyvų dialogą su Lietuvos universitetais dėl 
konsolidacijos


