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Apie lektorių:

■ Lietuvos sporto universiteto treniravimo sistemų, sveikatingumo, kūno rengybos, 

atletinio rengimo bakalauras;

■ Asmeniniu treneriu dirba daugiau nei 10 metų;

■ 2017 metais Vilniuje įkūrė savo sporto klubą;

■ Veda seminarus įvairiomis tematikomis visoje Lietuvoje daugiau nei 3 metus;

■ 2020 metais Vilniuje įkūrė antrą savo sporto klubą;

■ Daukartinis Lietuvos, Baltijos šalių svarsčio kilnojimo čempionas;

■ Online sporto klubo vienas iš įkūrėjų.



Temos apie kurias kalbėsime:

■ Prisiminti pagrindines trenerio žinias ir sėkmingo trenerio savybes;

■ Aptarti naujas klientų atradimo ir pritraukimo priemones;

■ Tinkamai surinkti informaciją apie klientą ir pasiruošti pirmai treniruotei;

■ Išmoksime teisingai sportuoti ir maksimaliai greitai ir efektyviai siekti rezultatų;

■ Atnaujinsime žinias apie teisingą pratimų atlikimą;

■ Išmoksime susidaryti auklėtiniui/klientui ar sau pritaikytą programą;

■ Išmoksime naujų efektyvių pratimų;

■ Gausime patarimų apie treniruotes, sveikatą bei mitybą;

■ Išmoksime teisingai sportuoti.



Trenerio asmenybė ir asmeninės jo 
savybės:

■ Meilė ir didelis noras dirbti trenerio darbą;

■ Savo darbo išmanymas;

■ Rūpestingumas, klientai turi jaustis, kad jais rūpinamasi ir kad jie treneriui rūpi;

■ Dėmesingumas;

■ Sveikas gyvenimo būdas;

■ Žalingų įpročių neturėjimas;

■ Sveika, švari, harmoninga trenerio aplinka;

■ Maloni asmenybė;

■ Sugebėjimas būti vieša asmenybe;

■ Puiki atmintis;

■ Puikūs bendravimo sugebėjimai, komunikabilumas.



Prieš pradedant dirbti trenerio darbą:

■ Susitvarkyti savo asmeninius socialinius tinklus (facebook, instagram, tiktok ir t.t.);

■ Susikurti savo asmeninį Facebook puslapį (Treneris Petras, Tomo sportas...);



■ Susikurti savo klientų Facebooke grupę, kurioje lengvai galėsite pasiekti visus savo 

klientus;



■ Sukurti atskirą Instagram profilį;

■ Sukurti savo internetinį puslapį;

■ Rinkti informaciją apie klientus (el.paštas, telefono numeris, pastabos).



Kaip rasti savo klientą?

■ Kiekvieną dieną įkelti į Instagram 

ir Facebook istoriją po vieną naudingą informaciją;

■ Bent 3 kartus per savaitę paruošti 

po vieną postą į Facebook arba Instagram;

■ Filmuoti video su pratimais, mitybos

bei sveikos gyvensenos patarimais ir kelti

juos į socialinius tinklus, youtube;

■ Kelti savo klientų pasiekimų nuotraukas

į socialinius tinklus;



■ Siūlykite nemokamas konsultacijas, nemokamas treniruotes. Padėkite sporto klubo 

klientams nemokamai. Dalinkite patarimus nemokamai;

■ Prašykite atsiliepimų, rekomendacijų, facebook ir instagram istorijų su Jumis.

■ Prašykite, kad dalintųsi Jūsų istorijomis arba postais mainais už nemokamas Jūsų 

paslaugas;

■ Tikslas, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, kad Jūs geras treneris.



Klausimynas prieš pradedant treniruoti:



Klausimynas prieš pradedant treniruoti:

1. Sveikatos būklė; 

■ Skausmai ir probleminės vietos;

■ Turėtos traumos, lūžiai, patempimai, plyšimai;

■ Ligos;

■ Vartojami vaistai;



2. Tikslai;

■ Pagerinti fizines ypatybes (jėga, greitis, ištvermė, vikrumas, koordinacija, 

pusiausvyra, lankstumas);

■ Pakeisti antrapometrinius duomenis (sumažinti, padidinti apimtis arba svorį);

■ Pagerinti sveikatą (pataisyti stovėseną, 

atsikratyti skausmo, atstatyti ir sustiprinti 

pažeistus raumenis)



3. Fizinė forma šiuo metu:

■ Ar klientas užsiima kita sportine veikla šiuo metu;

■ Kiek laiko klientas sportuoja arba nesportuoja;

■ Per pirmąją treniruotę įvertinti kliento fizines ypatybes, silpnasias vietas.



4. Dienos rėžimas ir planuojamas sportavimo rėžimas:

■ Kada klientas eina miegoti ir kada keliasi?

■ Kiek laiko per dieną klientas būna fiziškai aktyvus ir fiziškai pasyvus?

■ Kuriuo laiku maitinasi?

■ Kiek kartų per savaitę klientas galės sportuoti?

■ Kiek laiko galės skirti treniruotei?



5. Žalingi įpročiai?

■ Alkoholis, narkotinės medžiagos, rūkymas;

■ Cukrus;

■ Miego, maitinimosi, fizinio aktyvumo rėžimo nebuvimas, 



Antrapometriniai duomenys:

■ Svoris (matuojamas ryte tuščiu skrandžiu, be drabužių, matuojamas visada tuo pačiu 
metu);

■ Pečių apimtys;

■ Rankų apimtys (abi rankos atskirai, matuojama įtempus dvigalvį žasto raumenį per 
plačiausią vietą);

■ Krūtinės apimtys (matuojama per stambiausią krūtinės vietą);

■ Liemens apimtys (matuojama per ploniausią vietą);

■ Sėdmenų apimtys (matuojama per plačiausią vietą);

■ Šlaunų apimtys (matuojama per plačiausią vietą, abi atskirai);

■ Blauzdų apimtys (matuojama per plačiausią vietą, abi atskirai).



Antrapometrinių 
duomenų reiks 
stebint kliento 
rezultatus ir jam
įrodant kad rezultatai
gerėja nors svoris ir 
nekrenta. Visada 
galima padaryti 
nuotrauką PRIEŠ.



Ką turime išsiaiškinti per įvadinę 
treniruotę?

1. Fizinių ypatybių rodiklius:

■ Jėga

■ Greitis

■ Ištvermė

■ Lankstumas

■ Pusiausvyra

■ Vikrumas

■ Koordinacija



2. Fizinį pasiruošimą:

■ Kaip greitai po fizinio krūvio atsistato širdis;

■ Kaip greitai po fizinio krūvio atsistato kvėpavimas;

■ Kiek pratimų galime atlikti per vieną treniruotę;

■ Kaip jaučiasi iškart po treniruotės ir 1 – 2 dienas po jos;



3. Treneris nusistato savo tikslus apie koreguotinas vietas:

■ Apžiūri vizualiai (suapvalėję pečiai, sutrumpėję krūtinės raumenys, silpnos čiurnos ir 

t.t.)

■ Nusistato disbalansus;

Disbalansas reiškia viena – nėra santykio, harmoningo ryšio tarp priešingose kūno 
pusėse esančių raumenų. Raumenų disbalansas vystosi tarp skirtingų kūno dalių, 
dažniausiai tarp pilvo ir nugaros bei tarp krūtinės ir tarpumenčio raumenų. Tai taip 
vadinami du kryžminiai sindromai – viršutinis ir apatinis. Viršutinio sindromo metu 
sutrumpėja, susitraukia krūtinės raumenys, o tarpumentyje esantys išsiplečia, 
atsileidžia. Tokiu atveju žmogaus pečiai yra pavažiavę į priekį, trapecija įsitempusi, 
vargina skausmas kaklo srityje, tarpumentyje. Apatinio sindromo metu dažniausiai 
nusilpę pilvo ir sėdmenų raumenys (kai ilgai sėdime, atispalaiduoja ir pilvas, ir 
sėdmenys) yra užspausti ir atpalaiduoti, o nugara įsitempusi.



■ Nusistato asimetrijas

Kairė ir dešinė kūno pusės nėra idealiai vienodos, visi esame šiek tiek asimetriški, 
mūsų viena ranka ir koja yra dominuojanti, stipresnė. Raumenų asimetrija 
formuojasi toje pačioje raumenų grupėje, tame pačiame segmente, tik skirtingose jo 
pusėse, pavyzdžiui, kairė nugaros pusė labiau įsitempusi, nes mėgstu sėdėti 
persisukęs.

■ Nusistato silpnasias vietas;

■ Įvertina pratimų atlikimo techniką, raumenų inervaciją ir koordinaciją funkcinių 
pratimų metu;

■ Įvertina balansą, pusiausvyrą (pvz stovėjimas ant vienos kojos ant ‚bosu‘ 
kamuolio.



Įvadinės treniruotės pavyzdys:

1. Pritūpimai x15

2. Atsispaudimai (moterims nuo kelių) x15

3. Prisitraukimai prie jėgos diržų x15

4. Rankos lenkimas su svarmeniu stovint ant vienos kojos ant pusinio kamuolio ‚bosu‘ 
x15

5. Atkėlimai nuo žemės svarmens arba štangos x15

6. Atsilenkimai iškėlus sulenktas kojas x15

7. Lenta x max

8. Dviračio minimas (arba kitas kardio, galima rinktis ir šokdynę) x kelios minutės 
stebint pulsą.



Pagrindiniai faktoriai į ką atkreipti 
dėmesį atliekant įvadinę programą:

1. Programą atlikti ratu, nes:

■ Treniruotė taps įdomesnė, dinamiškesnė ir ne tokia nuobodi;

■ Leis pailsėti vienoms raumenų grupėms kol dirbs kitos;

■ Įvertinsite raumenų atmintį atliekant antrą arba trečią ratą (jei atmintis prasta, galėsite 
pasiūlyti asmeninių treniruočių);

■ Treniruotė taps trumpesnė;

■ Galėsite stebėti atsistatymą per intensyvesnę treniruotę.

2. Stebėti kvėpavimo, pulso, raumenų atsistatymą per treniruotę;

3. Stebėti kiek pratimų galėsime padaryti per 45-55min, t.y. kaip greitai žmogus sugeba 
atsistatyti po pratimo, kokios pertraukos jam reikia.



Į ką atkreipti dėmesį atliekant pratimus:

1. Pritūpimai:

■ Iš šio pratimo atlikimo galima spręsti ar žmogus sportuoja, sportavo ir ar tai darė 

teisingai.

■ Keliai neturi judėti į vidų, išorę arba priekį;

■ Pečiai nepakelti, galva tiesi, kaklas neužlaužtas;

■ Tūpiant ir stojantis kulnai prispausti;

■ Nugara tiesi;

■ Paklausti ar abiejų kojų raumenys jaučiasi vienodai, ar neskauda keliai arba nugara;

■ Padarę maksimalų pritūpimų kiekį išsiaškinsime kojų raumenų jėgą ir ištvermę.



TEISINGAI                      NETEISINGAI                       



2. Atsipaudimai:

■ Ar alkūnės nejuda į viršų,

■ Ar atsispaudžiant neskauda pečių;

■ Ar išeina išlaikyti tiesų juosmenį, ar nekyla, nesileidžia dubuo darant atsispaudimą;

■ Ar nesusiveda mentys;

■ Atlikę maksimalų pakartojimų skaičių išsiaiškinsime krūtinės ir rankų raumenų jėgą.



TEISINGAI

NETEISINGAI



3. Prisitraukimai prie jėgos diržų:

■ Ar kūną pavyksta išlaikyti tiesų;

■ Ar pečiai nejuda į priekį;

■ Ar riešai nepadeda atlikti pratimo;

■ Ar dvigalvis žasto raumuo nepadeda atlikti pratimo;

■ Ar išeina pratimą atlikti su nugaros raumenimis;

■ Leidžiantis su kojomis žemyn ir sunkinant pratimą išsiaiškinsime nugaros raumenų 

jėgą;



TEISINGAI               NETEISINGAI



4. Rankos lenkimas su svarmeniu stovint ant vienos kojos ant pusinio kamuolio ‚bosu‘:

■ Ar pavyksta išstovėti ant vienos kojos;

■ Ar rankos ir kojos vienodo pajėgumo;

■ Ar pavyksta išlaikyti balansą;

■ Išsiaiškinsime rankų jėgą;

■ Išsiaškinsime pusiausvyrą, koordinaciją.



TEISINGAI                  NETEISINGAI



5. Štangos arba svarmens atkėlimai nuo žemės;

■ Pažiūrėsime pratimo atlikimo techniką (nugara tiesi, galva tiesiai, keliai nejuda nei į 

vidų, nei į išorę nei į priekį, kulnai prispausti, iki kelių lenkiamės su nugara, poto 

tūpiam);

■ Išsiaiškinsime liemens stiprumą ir jėgą (ar neskauda, kokį svorį pavyksta atkelti);

■ Išsiaiškinsime raumenų koordinaciją.



TEISINGAI                NETEISINGAI



6. Atsilenkimai iškėlus sulenktas kojas;

■ Išsiaiškinsime techniką (darant atsilenkimus neužlaužti kaklo, koreguoti laikyseną)

■ Išsiaiškinsime juosmens (pilvo preso ir nugaros stiprumą);

■ Stebėsim nugarą leidžiant kojas žemyn;

Liemens raumenys yra labai aktualūs ir svarbūs. Jie atlieka stuburo bei vidinių organų 

protekciją. Daug žmonių kenčia nuo netinkamos apsaugos – jų „šarvai” netinkamai juos 

saugo nuo, pavyzdžiui, ilgo sėdėjimo keliamų problemų.



TEISINGAI                   NETEISINGAI



7. Lenta:

■ Stebėsime tarpmentinių raumenų stiprumą;

■ Liemens stiprumą;

■ Pilvo sienos stiprumą;

■ Stebėsime ištvermę.



TEISINGAI

NETEISINGAI



8. Šokdynė arba kitas kardio krūvis;

■ Įvertinsime ištvermę;

■ Greitumą;

■ Vikrumą;

■ Kvėpavimo ir širdies atsistatymą po kardio krūvio.



Klientų paskirstymas į grupes:

1. Pradedantieji:

■ Niekada nesportavę arba sportavę seniau nei prieš 6 mėnesius;

■ Neužsiimantys kita fizine veikla;

■ Dienos rėžimas pasyvus, didesnę dalį dienos sėdima;

■ Tikslas sustiprinti visą kūną apimant visas fizines ypatybes.

■ Tikslas šiek tiek pagerinti viso kūno apimtis;

2. Vidutinio pajėgumo:

■ Nereguliariai lanko sporto klubą arba užsiima kita fizine veikla;

■ Dienos rėžimas aktyvus;

■ Tikslas pagerinti prioritetines fizines ypatybes;

■ Tikslas sustiprinti atsiliekančias raumenų grupes;

■ Tikslas pagerinti tam tikras kūno apimtis;



3. Pažengusieji:

■ Sportuoja reguliariai;

■ Turi aukštus sportinius rezultatus;

■ Dalyvauja varžybose;

■ Dienos rėžimas aktyvus;

■ Tikslas maksimaliai pagerinti 1 arba 2 fizines ypatybes;

■ Tikslas maksimaliai sustiprinti atskiras raumenų grupes

■ Tikslas maksimaliai pagerinti kūno apimtis.



Programa



Pagrindiniai principai sudarant 
programą:

1. Treniruočių skaičius savaitėje:

■ Pagal kliento galimybes;

■ Pradedantiesiems 2 – 3 treniruotės;

■ Vidutinio pajėgumo 3 – 4 treniruotės;

■ Pažengusiems 4 – 5 treniruotės.

2. Kiek pratimų treniruotėje:

■ Pagal kliento galimybes;

■ Pradedantiesiems iki 6, treniruotės trukmė 30 – 45min;

■ Vidutinio pajėgumo 6 – 8, treniruotės trukmė 45 – 60min;

■ Pažengusiems 7 – 10, treniruotės trukmė ~60min.



3. Kokia tvarka dėlioti raumenų grupes ir pratimus:

■ Nuo atsiliekančių raumenų grupių iki stiprių;

■ Nuo didelių raumenų grupių iki mažų;

■ Nuo bazinių, sunkių pratimų iki lokalių ir lengvų;

■ Pirma sveikata o poto fizinės savybės ir apimtys.

4. Kiek serijų:

Serijos:

■ Pradedantiesiems 2 – 3;

■ Vidutio pajėgumo 2 – 4;

■ Pažengusiems 3 – 5.



Daugiausiai kcal sudeginama, didesnis 
metabolizmo greitis ir didesnė hipertrofija 
pasiekiama kai su maksimaliomis 
pastangomis atliekamas maksimalus 
skaičius pakartojimų.

5. Kiek pakartojimų ir kokios pertraukos tarp priėjimų?

■ Pradedantiesiems ir sveikatingumo tikslais 15 ir daugiau pakartojimų;

■ Vidutinio pajėgumo ir pažengusiems klientams:

1. Lavinant jėgą ir greitį iki 8 pakartojimų;

2. Lavinant ištvermę nuo 12 pakartojimų;

3. Raumens hipertrofijai 8 – 12 pakartojimų.

Pertraukos tarp priėjimų priklauso nuo atsistatymo, kvėpavimas normalizuojasi, pulsas 

atsistato iki 100 – 110 tv./min



Pradedantieji
Raumenų grupių išdėstymas programoje

1 pavyzdys:

Pirmadienis

■ Krutinė, pečiai, bicepsas, presas

Ketvirtadienis

■ Nugara, kojos, tricepsas, presas

2 pavyzdys:

Pirmadienis

■ Pečių priekinė/vidurinė delta, krūtinė, bicepsas, presas, šlaunies keturgalvis

Ketvirtadienis

■ Pečių galinė delta, nugaros viršus, nugaros apačia, tricepsas, šlaunies dvigalvis.



Vidutinio pajėgumo klientų raumenų 
grupių išdėstymas programoje
1 Pavyzdys

■ Pirmadienis

Krūtinė, bicepsas, presas

■ Trečiadienis 

Kojos, pečiai

■ Penktadienis

Nugara, tricepsas

2 Pavyzdys

■ Pirmadienis

Krūtinė, nugara

■ Trečiadienis

Kojos

■ Penktadienis

Tricepsas, bicepsas, pečiai.



Pažengusiųjų klientų raumenų grupių 
išdėstymas programoje:

Pavyzdys

■ Pirmadienis

Krūtinė/pečių priekinė delta

■ Antradienis

Nugara/pečių galinė delta

■ Ketvirtadienis

Kojos

■ Penktadienis

Tricepsas, bicepsas, pečių vidurinė delta



Pradedančiųjų programa
■ Pirmadienis

1. Svarmenų spaudimas gulint ant grindų

2. Atsispaudimai + pastatyt piramidę

3. Rankų mostai į šalis + į priekį su svarmenim

4. Svarmens sukimas aplink galvą stovint ant vienos kojos

5. Rankos lenkimas su svarmenim stovint ant bosu ant vienos kojos

6. Lenta ištiesiant rankas



■ Ketvirtadienis

1. Prisitraukimai prie jėgos diržų

2. Svorio atkėlimai nuo žemės

3. Pritūpimai plius atsispaudimai siaurai

4. Kojų lenkimas treniruoklyje

5. Rankų tiesimas nuo sienos 

6. Atsilenkimai ištiesus kojas ant žemės



Vidutinio pajėgumo klientų programa
■ Pirmadienis

1. Atsispaudimai einant krokodilu

2. Rankų suvedimai su svarmenim + išvedimai už galvos

3. Atsispaust, pastatyti rankas ant dilbių, ištiesti rankas

4. Lenta pastačius ištiestas rankas plačiai

5. Prisitraukimai delnais į save

6. Rankų lenkimas su svarmenim pasukant stovint ant bosu minkštos pusės

7. Atsigulut iškelt kojas į viršų, vieną koją nuleisti ir daryti atsilenkimą



■ Trečiadienis

1. Pritūpt plius iškelt svarmenis į viršų

2. Pasilenkimai svarmenų užsimetimai plius iškėlimai į viršų

3. Įtūpstai plius pasilenkimai ant vienos kojos 

4. Pasistiebt plius pakelt kulnus

5. Rankų mostai į šalis nykštys žiūri į viršų stovint ant vienos kojos, pakėlus svarmenis 

pasukti galvą į skirtingas puses

6. Pritūpus prie sienos iškelti blyną ir pasukinėti

7. Atsigulus ant šono svarmens iškėlimai



■ Penktadienis

1. Atsispaudimai siaurai plius svarmens trauka 

2. Stovint ant vienos kojos svarmens trauka

3. Rankų tiesimas nuo grindų

4. Prisitraukimai įvairiomis formomis 

5. Pasilenkimai plius trauka prie pilvo 

6. Stovint ant rankos rankos tiesimas su svarmeniu

7. Išsitiesus daryt atsilenkimus



Pažengusiųjų klientų programa:

■ Pirmadienis

1. Atsispaust nuo grindų, viena koja ant kamuolio plius parident kamuolį

2. Štangos spaudimas

3. Svarmenų suvedimai gulint 45° kampu virš šlaunų

4. Atsispaust nuo steperių peršokt ant krumplių ant kilimėlių ir atsispaust vėl

5. Atsispaust nuo svarmenų, atsistot iškelt prieš save svarmenis

6. Puloveris gulint ant kamuolio

7. Ratuko paridenimas į priekį su rankom klupint ant kelių

8. Laikytis ant ištiestų rankų ir nueit į priekį



■ Antradienis

1. Prisitraukt plius pakelti kojas

2. Atkėlimai nuo žemės štangą užkabinus su guma

3. Pasilenkt su štanga plius patraukt prie pilvo

4. Stovint ant vienos rankos svarmens trauka

5. Prisitraukimai prie jėgos diržų pakėlus vieną koją

6. Gulint ant šono rankos pakėlimai į viršų su svarmeniu

7. Atsigulus ant nugaros įstatyt kamuolį tarp iškeltų kojų

8. Atsilenkimai ant kojų uždėjus kamuolį



■ Ketvirtadienis

1. Įtūpstai iš šuoliuko pakeičiant koją

2. Pritūpt plius pasilenkt 

3. Laikant svarmenis nušokt atgal prišokt plius atsistot į viršų

4. Stovint ant pusinio kamuolio pritūpt ant vienos kojos

5. Su guma virš kelių eiti į šalis

6. Kojų lenkimas su guma

7. Užšokimai su viena koja ant pakylos



■ Penktadienis

1. Atsispaudimai siaurai + užšokt ant steperio ir padaryt rankų tiesimą

2. Rankų lenkimas iki pusės, rankų lenkimas nuo pusės iki pečių ir rankų lenkimas 

pilna amplitude ‚21‘

3. 5s palaikyti sulenktas iškeltas rankas ir poto 5 kartus pakelti į viršų

4. Pasilenkus ištiest rankas plius sulenkti

5. 6 atsispaudimai lygiagretėse arba žieduose

6. Viena ranka darom 3 mostus į šalis, kitą laikom iškeltą

7. Stovint ant pusinio kamuolio ant vienos kojos rankos lenkimas su svarmeniu 

užsimerkus

8. Sukti ratus su kamuoliu, dilbius laikant ant kamuolio



Kodėl klientui verta rinktis asmenines 
treniruotes?

■ Treniruočių metu treneris visada prižiūrės ar teisingai klientas atlieka pratimus;

■ Treniruočių krūvis kiekvieną treniruotę bus pritaikytas individualiai;

■ Gerėjant rezultatams treniruotės sunkės;

■ Treneris prižiūrės kliento mitybą;

■ Treneris konsultuos sveikos gyvensenos klausimais;

■ Treniruotės bus įdomios, nebus monotonijos, nes treniruotės bus vis kitokios;

■ Klientas bus įsitikinęs, kad maksimaliai efektyviai ir greitai siekia rezultatų.



Darbas su treneriu

■ Dirbama su dviem ir daugiau klientų vienu metu duodant jiems skirtingą krūvį;

■ Per vieną valandą galima treniruoti kelis klientus;

■ Treniruotės atsiranda sveika konkurencija;

■ Susiformuoja bendruomenė;

■ Per treniruotes daugiau dirbama, o ne kalbama;

■ Treneris turi sugebėti vienu metu treniruoti kelis žmones;

■ Visi privalumai kaip ir asmeninėse treniruotėse.



Online treniruotės:

■ Sukurti Facebook grupę;

■ Sukūrus abonementinį arba vienkartinį mokestį į grupę įtraukti narius;

■ Vesti live grupines treniruotes nestebint klientų (pigiausia narystė);

■ Vesti grupines treniruotes stebint klientus (vidutinio brangumo narystė);

■ Vesti asmenines treniruotes stebint tik vieną klientą (brangiausia narystė).



Metame ne svorį, o riebalinę masę!!!



Prieš pradedant sportuoti svarbu 
išsiaiškinti kliento mitybos įpročius

■ Kiek kartų per dieną ir kuriuo laiku klientas valgo;

■ Žalingus valgymus;

■ Mitybos klaidas;

■ Svorio svyravimus per paskutinius 2 – 3 mėnesius;

■ Ką mėgsta ko nemėgsta;

■ Alergiškus produktus;



Mitybos užduotys:

■ Sportavimo metu visus valgymus siųsti treneriui, geriausia padaryti nuotrauką;

■ Žymėti kilokalorijas ir valgymus Lose it programėlėje;

■ Mažinti arba didinti kilokalorijų kiekį;

■ Pastos sudėties maistą keisti aukštos kokybės maistu;

■ Išsikelti savaitės, mėnesio, 3 mėnesių tikslus.



Mitybos pavyzdys

7:00val pusryčiai:

50g avižinės košės

Sauja šilauogių

8:00val TRENIRUOTĖ



10:00val Maistas po treniruotės

2 Kiaušiniai

Pusė agurko

Pusė avokado

Pusė paprikos

2 duonos riekelės su sviestu



13:00val Pietūs

Garintos daržovės

150g garuose keptos vištienos



16:00val Pavakariai, užkandis

150g graikiško jogurto

Sauja šilauogių ir aviečių



19:00val Vakarienė

150g garuose gamintos lašišos

Daržovės

40g mocarelos



Į ką atkreipti dėmesį klientų mityboje:
■ Tarpai tarp valgymų, ~3val.

■ Ar yra mityboje daržovių;

■ Ar yra mityboje vaisių;

■ Ar prieš treniruotę valgoma lėtieji angliavandeniai;

■ Ar po treniruotės valgoma angliavandeniai (vaisiai) ir baltymai;

■ Ar ryte ant tuščio skrandžio negeriama kava su pienu;

■ Ar vakare prieš miegą nevalgomi angliavandeniai;

■ Ar nevartojama per daug cukraus;

■ Ar valgomi pusryčiai;

■ Ar valgomi teisingi pietūs;

■ Kiek laiko valgoma iki miego.

■ Ar geriama pakankamai skysčių.

■ Kiek kcal suvartojama;

■ Ar mityboje nevyrauja perdirbtas maistas.



Kilokalorijų skaičiavimas:

■ Norint sudeginti 1kg riebalo reikės sudeginti 8000kcal (turėti 8000kcal deficitą);

■ Suvartojame 2000kcal išdeginame 1500kcal, riebalinė masė auga. Norint mesti 

riebalinę masę reikės arba mažiau suvartoti kilokalorijų arba daugiau judėti ir 

daugiau išdeginti kilokalorijų.

■ Riebalinė masė kris jei mesime 1% svorio per savaitę, vadinasi 100kg sveriantis 

žmogus turi numesti apie 1kg per savaitę, t.y. padaryti 8000kcal deficitą.

■ Greitesnis metimo tempas degina raumeninę masę, pašaliną skysčius iš organizmo.



Kaip apskaičiuoti kiek kilokalorijų 
sudegina organizmas?

Ramybės būsenoje:

■ Skaičiuojame: 655 + (9,6 x svoris kilogramais) + (1,8 x ūgis centimetrais) – (4,7 
x amžius metais). 

Iš viso:

Dauginame gautą skaičių iš aktyvumo indekso arba skaičiuojame tiksliai su 
išmaniaisiais prietaisais:

■ 1,2 – labai mažas. Tu nesportuoji, dažniausiai sėdi, beveik nevaikštai pėsčiomis.

■ 1,375 – nedidelis. Kartais pasivaikštai, 1-2 kartus per savaitę pasportuoji.

■ 1,55 – vidutinis. Reguliariai sportuoji 2-4 kartus per savaitę, pakankamai 
aktyviai leidi laisvalaikį.

■ 1,725 – didelis. Sportuoji bent 5 kartus per savaitę, fizinės apkrovos nemažos.

■ 1,9 – labai didelis. Profesionaliai sportuoji, treniruotės būna daugiau nei kartą 
per dieną.



Svorio kritimo kreivė ir kodėl kartais 
svoris nekrenta arba net pakyla?



Kodėl svoris nekrenta arba net pakyla?

1. Dėl angliavandenių, kurie virsta glikogenu ir kurio perteklius kaupiamas raumenyse.

Vienas gramas angliavandenių kartu su savimi nešasi tris gramus vandens. Glikogenas 

= 1 dalis angliavandenių plius 3 dalys vandens. Vadinasi turime arba mažiau vartoti 

angliavandenių arba daugiau sportuoti.

2. Dėl pakilusio kortizolio lygio kraujyje arba dėl padidėjusio streso:

Kortizolis daro įtaką adosterono receptoriams inkstuose – tai adrenalino liaukų vieta 

inkstuose, kurios reguliuoja skysčių balansą organizme.Paprastai kalbant – pakilęs 

kortizolio lygis (tai reiškia padidėjęs stresas), lydi prie vandens kaupimo kūne per 

adrenalino liaukas.



Kodėl svoris nekrenta arba net pakyla?

3. Dėl su maistu vartojamo didelio druskos kiekio.

Tiksliau kalbant, suvartojus apie 1g valgomosios druskos, mes galime sukaupti 

papildomai apie 0.9kg vandens.

4. Dėl padidėjusios raumeninės masės.



Kodėl svoris nekrenta arba net pakyla?

5. Dėl žarnyne esančio maisto.

Savaime suprantama, kad suvartotas maistas patenka į žarnyną. Suvartojant daugiau 
maisto, ypač daugiau, negu jo reikia, jį savo organizme nešiojamės dar ilgai. Todėl į 
dietą reiktų įtraukti ir skaidulines medžagas. Svarbiausia per dieną jų suvartoti apie 30-
40g arba maždaug 15g kiekvienam 1000kcal, kurias suvartojate per dieną.

6. Dėl menstruacijų ciklo.

Moterims svoris keičiasi ir mėnesinių ciklo metu. Prieš mėnesines, kuomet organizme 
būna daug progesterono, svoris padidėja, kadangi šis hormonas skatina skysčių 
kaupimasi. Svoris gali padidėti iki 2kg. Vėliau, pirmoje mėnesinių ciklo pusėje, daugiau 
gaminasi estrogenų, tada svoris vėl normalizuojasi. 



Kodėl svoris nekrenta arba net pakyla?

7. Hipotirozė

Sergant šia liga skydliaukė (maža liauka kakle) gamina per mažai skydliaukės hormonų. 

Normaliai veikianti skydliaukė išskiria hormonus, kurie padeda reguliuoti kūno energiją 

ir palaikyti smegenų, raumenų ir kitų organų veiklą.Sergant hipotiroze smarkiai sulėtėja 

medžagų apykaita.Jei pastebite hipotirozės simptomus (jaučiate nuovargį, be priežasties 

priaugate svorio, tampate jautresnis šalčiui, užkietėja viduriai, džiūsta oda), reikia atlikti 

kraujo tyrimą ir pamatuoti skydliaukę stimuliuojančio hormono (SSH) kiekį.



Kokia fizinė veikla efektyvesnė metant 
riebalinę masę?

■ Jeigu sveriate apie 73 kilogramus, 30 minučių vidutinio tempo bėgimas padės 
sudeginti apie 250 kilokalorijų.

■ Jeigu bėgsite 9-10 km/h greičiu, per 30 minučių turėtumėt sudeginti apie 365 
kilokalorijas. 

■ Jeigu tas pačias 30 minučių kilnotumėt svorius, sudegintumėt tik apie 130-220 
kilokalorijų.



BET:



Svorių kilnojimas yra efektyvesnė fizinės veiklos rūšis raumenų augimui, o raumenys 
ramybės būsenoje sudegina daugiau kalorijų nei kiti audiniai, įskaitant ir riebalus. Dėl 
šios priežasties, raumenų auginimas – tai tiesiausias kelias į didesnį metabolizmo greitį 
ramybėje.

Metabolizmo greitis ramybėje (RMR) nusako, kiek kalorijų sudegini ramybės ar miego 
būsenoje. Tai yra minimalus kalorijų kiekis, reikalingas gyvam ir funkcionuojančiam 
organizmui. Štai vieno tyrimo metu tiriamieji 24 savaites užsiėmė svorių kilnojimu, o 
mokslininkai matavo tiriamųjų metabolizmo greitį ramybėje. Svorių kilnojimas padėjo 
vyrams 9% padidinti metabolizmo greitį ramybėje (RMR). Moterys metabolizmo greitį 
padidino beveik 4%. Nors tai įrodo svorių kilnojimo naudą, būtų aiškiau viską išreikšti 
kalorijomis. To pačio tyrimo tiriamųjų vyrų 9% padidėjęs metabolizmo greitis padėjo per 
dieną sudeginti 140 kalorijų daugiau. Svorių kilnojimu užsiimančios moterys sudegino 50 
kalorijų daugiau.



Faktoriai lemiantys didesnį metabolizmo 
greitį ir kcal deginimą, o kartu ir riebalų 
deginimą:

■ Didesnis vidutinis ŠSD treniruotės metu (maksimalus 220 – amžius);

■ Didesnė raumeninė masė;

■ Didesnis keliamas svoris;

■ Trumpesnės pertraukos tarp serijų.



Mitybos patarimai klientams:

■ Pasidaryti mitybos rėžimą, valgyti pagal valandas, kas 2.5 – 3 valandas;

■ Įsigyti svarstykles;

■ Išsiaiškinti kokį malonumą ir skausmą jiems teikia maistas;

■ Neiti pasivaikščioti į parduotuvę, eiti tik prie savo produktų;

■ Neturėti namuose užkandžių;

■ Vesti visus produktus į programėlę, kad suprastų kiek kcal suvalgo;

■ Nesisverti po prisivalgymo dienos;

■ Valgyti sąmoningai.



Kiti svarbūs veiksniai siekiant rezultatų 
maksimaliai greitai ir efektyviai;

1. Streso valdymas; 

Trumpalaikis ir ilgalaikis stresas

■ Nuolatos patiriamas stresas kenkia imuninei sistemai ir bendrai organizmo gerovei, taip 
uždegdamas žalią šviesą virusams, infekcijoms ir įvairioms ligoms. Kai nerimas, pyktis, 
apatija ar bet kuri kita streso iššaukta emocija tampa nuolat pasikartojančia būsena –
laikui bėgant gali išsivystyti nerviniai tikai, nemiga ar žalingi įpročiai.

■ Nuo streso ypatingai kenčia širdis: patankėja pulsas ir padidėja kraujospūdis, 
sutrikdomas širdies darbas, sunku tinkamai aprūpinti organizmą deguonimi ir 
naudingomis medžiagomis, kas tampa viena iš priežasčių, kodėl atsiranda kiti organų 
sutrikimai.

■ Stresuodami dažnai blokuojame kūno siunčiamus signalus, kaip pavyzdžiui, sotumo 
jausmas. Tai priveda prie besaikio, emocinio valgymo ar nuolatinio nervinio 
užkandžiavimo arba priešingai - atsiranda valgio praleidimai, badavimai.



1. Streso valdymas:

■ Daugiau laiko būti gryname ore;

■ Reguliarus fizinis aktyvumas;

■ Mažiau laiko praleisti socialiniuose tinkluose;

■ Kontroliuoti mintis;

■ Vengti cukraus, apriboti kilokalorijas;

■ Skirti pakankamai laiko poilsiui;



2. Poilsio ir miego rėžimas:

■ Laikytis teisingo miego rėžimo, 

■ Eiti miegoti 22-23val, keltis 6 – 8val, miego trukmė 6 – 8val,

■ Nedaryti jėgos treniruočių kiekvieną dieną,

■ Skirti poilsio pertraukėles darbe;

■ Vengyi ryškių šviesų prieš miegą;

■ Miegant palaikyti ~19° oro temperatūrą.



Iki pasimatymo!

Organizatorius: Sportininkų mokymų centras

Lektorius: Tomas Stūglys

Facebook, instagram – Tomas Stūglys

labas@sporto.sale

Vilnius, 2021

www.sportininkumokymai.lt
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