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INFORMACIJA APIE TRENERIŲ RENGIMO STUDIJAS LSU 

 

 

 Lietuvos sporto universitetas vienintelis Lietuvoje rengia trenerius ir kviečia tapti savo srities 

profesionalais renkantis studijas studijų programoje „Treniravimo sistemos“. Tai unikali Lietuvoje studijų 

programa, ruošianti sporto šakos trenerį. Šiuo metu studijų programoje „Treniravimo sistemos“ rengiami 

daugiau kaip 30 sporto šakų treneriai Ji yra tarp dešimties populiariausių studijų programų šalyje. 

Nuolatinių bakalauro studijų trukmė - 4 metai, vykdomos ir ištęstinės studijos -5 metai. Mūsų universitete 

didelio sportinio meistriškumo sportininkai turi galimybę studijuoti pagal individualų studijų planą ir 

derinti sportą su studijomis. Yra galimybė gauti įvairias stipendijas. Stojant į šią studijų programą yra 

vertinami nacionaliniai ir tarptautiniai sportiniai pasiekimai (įeina į konkursinio balo sandarą). 

Mūsų universitetas siekia aktyvaus dialogo ir bendradarbiavimo su įvairiomis sporto 

organizacijomis bendram tikslui, kad treneriai įgytų kuo daugiau profesinių žinių ir reikiamų 

kompetencijų. Todėl kreipiamės į Jus kviesdami bendradarbiauti, bei paskatinti kuo daugiau sportininkų 

rinktis studijas LSU. 

 

Pridedama: 

Pagrindiniai stojimo taisyklių į LSU 2018m. punktai (1 lapas). 

 

 

  

 

 l.e.p. rektorė Diana Rėklaitienė 

 

 

 

http://www.lkka.lt/


Pagrindiniai stojimo taisyklių į LSU 2018m. punktai. 

 

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas vietas: 

• Į visas Lietuvos sporto universiteto pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijas bus kviečiami 

studijuoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas bus ne mažesnis kaip 3,6 balai, nepriklausomai nuo to, 

kada yra įgytas išsilavinimas. 

Daugiau informacijos: http://www.lsu.lt/studijos/studiju-programos/pirmosios-pakopos-bakalauro-

studijos/ 

Minimalūs reikalavimai stojant į valstybės nefinansuojamas vietas: 

1. 2018 metais stojant bus taikomas minimalus konkursinis balas – 3,6. 

Daugiau informacijos: http://www.lsu.lt/studijos/priemimas/konkursiniai-mokomieji-dalykai. 

 

Nepateikęs laiku dokumentų asmuo gali studijuoti kaip laisvasis klausytojas, sėkmingai išlaikęs 1 kurso 

sesiją tampa studentu. 

 

KONKURSINIO BALO SANDARA 

Studijų programa Dalykai Svertinis 
koeficientas 

Dalykai Svertinis 
koeficientas 

 
Treniravimo 

sistemos 

Sporto pasiekimai 

 

Lietuvių kalba 

 

Biologija 

 

0,40 

 

0,20 

 

0,20 

Bet kuris dalykas 

iš brandos atestato, 

išskyrus kūno 

kultūra, lietuvių 

kalba, biologija 

 

 

0,20 

 

Daugiau informacijos: http://www.lsu.lt/studijos/studiju-programos/pirmosios-pakopos-bakalauro-

studijos/konkursinio-balo-sandara/ 

SPORTO PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

Stojant į LSU studijų programą „Treniravimo sistemos“ sporto pasiekimų svertinis koeficientas -0,4. 

 Išsami informacija kokie sportiniai pasiekimai ir kaip skaičiuojami pateikiama nuorodoje: 
http://www.lsu.lt/studijos/studiju-programos/pirmosios-pakopos-bakalauro-studijos/konkursinio-balo-sandara/  

  

 

 
Jeigu turite klausimų arba iškilo neaiškumų dėl stojimo galite kreiptis į LSU studijų kokybės priežiūros centrą: 

studijos@lsu.lt, tel. +370 37 302658.  

 

Taip pat galite kreiptis į „Treniravimo sistemų“ studijų programos direktorę Kristiną Bradauskienę: 

kristina.bradauskiene@lsu.lt , tel. +370 650 13244.  
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Adresatų sąrašas: 

 

1. Lietuvos sporto federacijų sąjunga 

2. Lietuvos aeroklubas 

3. Lietuvos aikido aikikai federacija 

4. Lietuvos alpinizmo asociacija 

5. Lietuvos automobilių sporto federacija 

6. Lietuvos badmintono federacija 

7. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija 

8. Lietuvos beisbolo asociacija 

9. Lietuvos biatlono federacija; 

10. Lietuvos biliardo federacija 

11. Lietuvos bobslėjaus ir skeletono sporto federacija; 

12. Lietuvos bočios žaidimo federacija; 

13. Lietuvos bokso federacija; 

14. Lietuvos boulingo federacija; 

15. Lietuvos buriuotojų sąjunga; 

16. Lietuvos bušido federacija; 

17. Lietuvos čiuožimo federacija; 

18. Lietuvos darts sporto federacija; 

19. Lietuvos dviračių sporto federacija; 

20. Lietuvos dziudo federacija; 

21. Lietuvos džiudžitso ir kobudo federacija; 

22. Lietuvos fechtavimo federacija; 

23. Lietuvos fitneso federacija; 

24. Lietuvos futbolo federacija; 

25. Lietuvos galiūnų federacija; 

26. Lietuvos gimnastikos federacija; 

27. Lietuvos golfo federacija; 

28. Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija; 

29. Lietuvos grindų riedulio federacija; 

30. Lietuvos imtynių federacija; 

31. Lietuvos irklavimo federacija; 

32. Lietuvos jėgos trikovės federacija; 

33. Lietuvos JKA karatė asociacija; 

34. Lietuvos kalnų slidinėjimo federacija; 

35. Lietuvos kartingo federacija; 

36. Lietuvos kendo asociacija; 

37. Lietuvos kerlingo asociacija; 

38. Lietuvos kikboksingo federacija; 

39. Lietuvos krepšinio federacija; 

40. Lietuvos kudo sporto federacija; 

41. Lietuvos kultūrizmo ir fitneso asociacija ir UAB „Geležiniai žmonės“ 

42. Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacija; 

43. Lietuvos kuraš federacija; 

44. Lietuvos kyokushin karate federacija; 

45. Lietuvos kyudo federacija; 

46. Lietuvos laipiojimo sporto asociacija; 

47. Lietuvos lankininkų federacija; 

48. Lietuvos Lao-Tai kovos menų federacija; 

49. Lietuvos ledo ritulio federacija; 

50. Lietuvos lengvosios atletikos federacija; 

51. Lietuvos mažųjų dviračių kroso (BMX) federacija; 

52. Lietuvos motociklų sporto federacija; 

53. Lietuvos Muay Thai sąjunga; 

54. Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija; 

55. Lietuvos Niat-Nam federacija; 

56. Lietuvos orientavimosi sporto federacija; 

57. Lietuvos pankrationo federacija; 



58. Lietuvos pietvakarių tinklinio asociacija; 

59. Lietuvos plaukimo federacija; 

60. Lietuvos pulo federacija; 

61. Lietuvos rankinio federacija; 

62. Lietuvos rankų lenkimo federacija; 

63. Lietuvos regbio federacija; 

64. Lietuvos ringo federacija; 

65. Lietuvos ritinio sporto federacija; 

66. Lietuvos rogučių sporto federacija; 

67. Lietuvos sambo federacija; 

68. Lietuvos shotokan karate federacija; 

69. Lietuvos slidinėjimo federacija; 

70. Lietuvos sportinių šokių federacija; 

71. Lietuvos stalo teniso asociacija; 

72. Lietuvos sunkiosios atletikos federacija; 

73. Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija; 

74. Lietuvos šachmatų federacija; 

75. Lietuvos šaudymo sporto sąjunga; 

76. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija; 

77. Lietuvos taekwondo (WTF) federacija; 

78. Lietuvos teniso sąjunga; 

79. Lietuvos tradicinio aikido federacija; 

80. Lietuvos tradicinio karate asociacija; 

81. Lietuvos triatlono federacija; 

82. Lietuvos ušu federacija; 

83. Lietuvos vandensvydžio sporto federacija; 

84. Lietuvos virvės traukimo federacija; 

85. Lietuvos žirginio sporto federacija; 

86. Lietuvos žolės riedulio federacija; 

87. Šilalės sporto mokykla; 

88. Alytaus sporto ir rekreacijos centras; 

89. Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“; 

90. Kauno žiemos sporto mokykla “Baltų ainiai“; 

91. Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“; 

92. Birštono sporto centras; 

93. Šiaulių plaukimo mokykla“Delfinas“; 

94. Šiaulių sporto mokykla „Dubysa“; 

95. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras; 

96. Vilniaus sporto mokykla“Tauras“; 

97. Utenos daugiafunkcinis sporto centras; 

98. Klaipėdos miesto „Viesulo“ sporto centras; 

99. Gargždų sporto mokykla; 

100.Jonavos kūno kultūros ir sporto centras; 

101. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras; 

102. Kauno sporto mokykla „Startas“; 

103. Kėdainių sporto centras; 

104. Kretingos sporto mokykla; 

105. Kupiškio kūno kultūros ir sporto centras; 

106. Marijampolės sporto mokykla; 

107. Mažeikių sporto mokykla; 

108. Neringos sporto mokykla; 

109. Palangos sporto centras; 

110. Pasvalio sporto mokykla; 

111. Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras; 

112. Šiaulių raj. Kuršėnų sporto mokykla; 

113. Širvintų sporto mokykla; 

114. Ukmergės sporto centras; 

115. Vilkaviškio raj. sporto mokykla; 

116. Akmenės rajono sporto centras ; 



117. Alytaus r. meno ir sporto mokykla; 

118. Anykščių kūno kultūros ir sporto centras; 

119. Biržų rajono sporto mokykla;  

120. Druskininkų sporto centras; 

121. Elektrėnų savivaldybės sporto centras; 

122. Ignalinos kultūros ir sporto centras; 

123. Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras; 

124. Joniškio sporto centras; 

125. Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras; 

126. Kalvarijos sporto centras;  

127. Kauno rajono sporto mokykla; 

128. Kėdainių sporto centras; 

129. Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla; 

130. Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyrius; 

131. VšĮ Lazdijų sporto centras; 

132. Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras; 

133. Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla; 

134. Pakruojo rajono sporto centras; 

135. Plungės sporto ir rekreacijos centras; 

136. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras; 

137. Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centro sporto skyrius; 

138. Raseinių kūno kultūros ir sporto centras; 

139. Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centras; 

140. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius; 

141. Šilutės sporto mokykla; 

142. Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras; 

143. Švenčionių rajono papildomo ugdymo centro sporto mokyklos; 

144. Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokykla; 

145. Telšių sporto ir rekreacijos centras; 

146. Trakų kūno kultūros ir sporto centras; 

147. Varėnos sporto mokykla; 

148. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla; 

149. Vilniaus miesto sporto centras; 

150. Vilniaus krepšinio mokykla; 

151. Visagino sporto centras; 

152. Zarasų sporto centras 


