
SVEIKATINGUMO SEMINARAS IR FORUMAS 
 

 
Pirmą kartą organizuojamas sporto ir sveikatingumo klubų vadovų forumas. 
Sveikatingumo seminare – teorinės ir praktinės paskaitos. Mokymuose: mitybos, maisto 
papildų, treniruočių planavimo, treniravimo naujovės ir aktualijos. Kviečiame sveikatingumo, 
fizinio parengimo, sporto, kūno rengybos trenerius, instruktorius, asmeninius trenerius, 
kineziterapeutus, fizinio ugdymo mokytojus ir kitus specialistus bei sportuojančius asmenis 
dalyvauti sveikatingumo seminare ir  forume. 
 
PROGRAMA 
 
9.30–09.50 val. Seminaro dalyvių registracija.  
 
9.50–10.00 val. Seminaro atidarymas. 
 
10.00–13.00 val. Pirma sesija. Teorinės paskaitos. 
10.00–11.00 val. Tema: „Monitoringas sporte: krūvio ir atsako į krūvį sekimas ir 
vertinimas“. 
Monitoringas sporte vis labiau populiarėja ir pasidaro integrali viso treniruočių proceso 
valdymo dalis. Dabar sekti procesą darosi vis reikalingiau ne tik profesionalių atletų 
pasirengimo procese, bet ir sveikatingumo sektoriuje. Monitoringo įrankių integravimas 
įgalina suprasti treniruočių procesą bei prognozuoti pratimų programos naudą ir išvengti 
nepageidaujamų nekontroliuojamo treniruočių proceso padarinių, tokių kaip traumos ar 
persitreniravimo sindromas. Taikomi pratimai yra stresorius mūsų organizmui, kuris gali 
sukelti adaptacijas skirtingose organų sistemose. Tad suprasti tiek stresorių – krūvį, tiek atsaką 
į šį stresorių yra nelengva užduotis. Rinka siūlo vis daugiau įvairiausių įrankių šiai užduočiai 
spręsti, nuo paprasčiausių iki technologiškai labai sudėtingų. Mokslininkai ir praktikai šiuos 
įrankius naudoja savo veikloje, tokiu būdu įvertindami jų patikimumą, informatyvumą ir 
bendrą naudą optimizuojant treniruočių procesą. Šio seminaro metu bus aptariamos skirtingos 
išorinio ir vidinio krūvio bei atsako į krūvį vertinimo metodikos ir rodikliai. Aptarsime 
visapusiško monitoringo sistemos kūrimą skirtinguose kontekstuose. 
Lektorė – dr. Inga Lukonaitienė. Mokslinio darbo sritis – atletinis sportininkų rengimas, 
Inovacijų ir sporto mokslo institutas, Lietuvos sporto universitetas. 
„Matavimas dėl matavimo yra pinigų ir laiko gaišimas, o kryptingas ir apskaičiuotas 
monitoringas sporte – raktas į sėkmę“ – dr. Inga Lukonaitienė. 
 
11.00–12.00 val. Tema: „Raumenų ir smegenų sąveika krūvio metu: efektyviausi 
metodai raumenų masei, jėgai ir sveikatai pagerint“.  
Tikriausiai dauguma mūsų treniruodami raumenų masę ar jėgą tikime, kad fizinio krūvio metu 
veikiame raumenis, šiek tiek sausgysles, kaulus. Tačiau naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad 
fizinio krūvio metu (įskaitant jėgos treniruotes) į kraują yra išskiriamas didelis kiekis įvairių 
medžiagų (metabolitų, miokinų, ekserkinų ir kt.) kurios įtakoja daug daugiau sistemų nei buvo 
manoma anksčiau. Paskaitos metu sužinosime kaip treniruotės su pasipriešinimu veikia mūsų 
raumenis, sausgysles, kaulus, smegenis, kognityvinę funkciją ir kt. Apžvelgsime 
efektyviausius raumenų masės ir raumenų jėgos ugdymo metodus. Išsiaiškinsime kaip 
treniruotis, kad didėtų ne tik raumenų masė ir jėga, bet stiprėtų sveikata ir gerėtų nuotaika.  
Lektorius – prof. Nerijus Masiulis. Inovacijų ir sporto mokslo institutas, Lietuvos sporto 
universitetas. 
„Kultūrizmas išgelbės žmoniją!“ –  prof. Nerijus Masiulis. 



 
12.00–13.00 val. Tema: „Ką žinote apie mitybą greičiausiai yra netiesa ir kaip atskirti bei 
suprasti gerą mitybos mokslą“. 
Mitybos aspektai visada buvo, yra ir bus įdomūs žmonėms, nes tai yra neatsiejama jų kasdienio 
gyvenimo dalis. Daugelis iš mūsų „besinaudojančių šaukštu“ įsivaizduoja suprantantys ir 
galintys patarinėti kaip tinkamai maitintis. Tačiau, kas yra optimali ir sveika mityba yra 
nevienareikšmė ir kontraversiška tema. Šiuo metu mitybos mokslas išgyvena vertybinę krizę, 
nes daugelis ankstesnių nusistovėjusių mitybos gairių dūžta į šipulius pasirodžius naujiems 
moksliniams tyrimams. O ir patys tyrimai dažnai prieštarauja vieni kitiems. Tokiame painiame 
informacijos lauke svarbu mokėti atpažinti ir suprasti mokslinių tyrimų apie mitybą hierarchiją 
su jų privalumais ir trūkumais, įrodymų patikimu ir stiprumu. „Gyvenimo po tiesos“ eroje 
svarbu atskirti, kas yra mokslas, o kas tik gerai skambantis moksliškumas. Pranešime aptarsiu 
šias sąvokas ir problemas, pateikdamas pavyzdžius iš jau atliktų mitybos tyrimų ir bandydamas 
suteikti tam tikrą praktinę žinutę, kurią galėsite taikyti savo pačių kasdienybėje stengdamiesi 
įminti vienos iš prieštaringiausių mokslų sričių – mitybos mokslų – paslaptis. 
Lektorius – dr. Petras Minderis. Moksliniais įrodymais pagrįstos mitybos ir sveikatingumo 
edukatorius, jėgos treniruočių propaguotojas ir skatintojas, Inovacijų ir sporto mokslo 
institutas, Lietuvos sporto universitetas. 
„Būna, kad vieną dieną perskaitote straipsnį apie kiaušinių valgymo neigiamą poveikį širdies 
ir kraujagyslių ligoms, o sekančią dieną jau skaitote tai paneigiantį straipsnį. Arba, pavyzdžiui, 
vieni moksliniai tyrimai sieja bekalorinius dirbtinius saldiklius gėrimuose su svorio augimu, o 
kiti priešingai – rodo jų svorio mažinimo poveikį. Kurie moksliniai faktai patikimesni? Būtent 
apie tai ir kaip suprasti bei kritiškai analizuoti įvairių mitybos tyrimų rezultatus pasakosiu savo 
pranešime“ – dr. Petras Minderis. 
 
13.00–13.20 val. Pertrauka. 
 
13.20–14.40 val. Antra sesija. Forumas. Dalyvauja sporto ir sveikatingumo klubų 
vadovai. 
 
14.40–15.00 val. Pertrauka. 
 
15.00–18.15 val. Trečia sesija. Praktiniai užsiėmimai. 
15.00–16.30 val. Tema: „Mobilumo treniruočių taikymas sveikatingumo ir sportinėse 
treniruotėse“. 
Teorinės žinios apie mobilumo treniruotes, jų taikymą sveikatingumo ir sportinėse treniruotėse. 
Mobilumo įtraukimas į treniruočių mikrociklą. Mobilumo treniruočių taikymas gerinant 
sveikatą ir siekiant geriausių rezultatų varžybose (trukmė – 15 min.). 
Praktinės pratybos. Apšilimas. Dinaminių tempimo pratimų mankšta (10 min.). Mobilumo 
pratimai visam kūnui. Taisyklingos pratimų atlikimo technikos mokymas (60 min.). 
Klausimai-atsakymai 5–10 min. 
Lektorius – Gediminas Adomaitis. Žaidybinių sporto šakų (krepšinio, futbolo, tinklinio) 
komandų ir sportininkų fizinio rengimo treneris. Dirbo vyriausiuoju treneriu Vilniaus sporto 
klubuose Olympia ir Grand Gym. Rengia sportininkus kultūrizmo varžyboms. Trenerio darbo 
patirtis – 26 metai. 
„Būk mobilus – judėk laisvai! Mobilumas – tai tavo judesių laisvumas ir pilnos amplitudės“ – 
Gediminas Adomaitis. 
 
16.30–16.45 val. Pertrauka. 
 



 
16.45–18.15 val. Tema: „Kūno stabilumo lavinimas ir funkcinių pratimų parinkimas“. 
Bet koks pokytis kūne: raumenyse, fascijose, sąnariuose, vidaus organuose ir CNS įtakoja 
visumą, o kartu ir kiekvieno asmens gyvenimo kokybę. 
Vieninga motorinio aktyvumo sistema, pagal Grey Cook: „Mobilumas pirma  stabilumo, 
Stabilumas pirma  judesio ir Judesys pirma  jėgos“. Seminaro metu susipažinsime su 
pagrindiniais šios teorijos principais ir praktiškai atliksime  kūno stabilumo ir judesius 
lavinančius pratimus trijose plokštumose.  Kiekvienas asmeniškai patirsime kaip mūsų kūnas“ 
dirba“  atliekant pratimus, keičiant kūno atramos paviršiaus taškus,  įtraukiant į pratimų 
atlikimą  kuo daugiau raumeninių grandinių. 
Lektorė – Ramunė Komžienė. Kineziterapeutė, asmeninių ir grupinių užsiėmimų trenerė. 
Baigė gydomosios kūno kultūros bakalauro studijas, reabilitacijos magistro studijas, turi 
kineziterapeutės kvalifikaciją. Dirba Vilniaus kolegijoje Sveikatos priežiūros fakulteto lektore 
ir sporto klube Forumfitness trenere. Darbo patirtis sporto klubuose – 22 metai. 
„Žmogaus kūnas – tai funkcionalus nedalomas vienetas, kurio elementai visokeriopai įtakoja 
vienas kitą“ – Ramunė Komžienė. 
 
18.15–18.30  val. Seminaro-forumą aptarimas ir pažymėjimų įteikimas. 
 
Sveikatingumo seminarą ir forumą organizuoja: Kultūrizmo akademija. 
Data ir vieta: 2022-09-10, Art City Inn (adresas: J. Jasinskio g. 14, Vilnius). 
Registracija: Norinčius dalyvauti seminare, prašome registruotis iki 2022-09-01 el. p: 
info@kulturizmoakademija.lt, 8 610 23 144. 
Kaina: užsiregistravus ir apmokėjus iki 2022-09-01 – 60 €, po 2022-09-02 – 80 €. Dalyvis 
užregistruojamas po apmokėjimo. 
Mokėjimo rekvizitai: 
Gavėjas: Kultūrizmo akademija 
Gavėjo kodas: 305727273 
Gavėjo bankas: SEB bankas, AB 
Banko kodas: 70440 
SWIFT kodas: CBVILT2X 
Sąskaita: LT407044090101757275 
Apmokėjimą už seminarą prašome atlikti pavedimu. Mokėjimo paskirtyje 
nurodykite: „Seminaras“. Jeigu Jums reikalinga sąskaita, prašome informuoti mus el. paštu: 
info@kulturizmoakademija.lt 
Kai mokate ne iš savo sąskaitos, prašome mokėjimo paskirtyje būtinai nurodyti dalyvio vardą 
ir pavardę. 

Seminaro-forumo partneriai: 

  
 

Daugiau informacijos apie sveikatingumo seminarą ir forumą skaitykite: 
www.kultūrizmoakademija.lt 
www.facebook.com/KulturizmoAkademija 
www.instagram.com/lietuvoskulturizmoakademija/ 


