
	

	

Fitneso mokymo centras Aeromix, Gedimino 16, Vilnius  
Įmonės kodas 300034190. info@aeromix.lt www.aeromix.lt    

 
 

SPORTO MITYBOS SPECIALISTAS 
 

Online mokymai 
 

DIETOLOGIJA IR SVEIKATA 
 

Šio seminaro metu būsimi sporto mitybos specialistai sužinos, koks mokslas yra 
dietologija, bus išaiškinti pagrindiniai anatomijos, fiziologijos aspektai, svarbūs ne 
tik bendrojoje dietologijoje, bet ir kryptingai sporto dietologijoje. Siekiant suprasti 
pagrindinių dietų skirtumus bus apžvelgiama jų skirtumai ir skyrimo indikacijos. 
Būsimi specialistai išmoks pagrindinius sveikos mitybos principus bei priežastis, 
kodėl būtent jie yra rekomenduojami. 

Seminarą ves gydytoja dietologė Evelina Cikanavičiūtė. 

PROGRAMA:  

1. Kas yra dieta ir dietologija? Trumpa dietologijos istorija. Mitybos specialisto 
funkcijos. 

2. Anatomijos, biochemijos, fiziologijos pagrindai dietologijoje. 
3. Pagrindinės moksliniais tyrimais įrodytos dietos. 
4. Bazinės medžiagų apykaitos įvertinimo metodai. Kūno sudėties tyrimo reikšmė. 
5. Preparatai naudojami dietologijoje. Pakaitinis maistas. 
6. Psichologiniai aspektai dietologijoje. Emocinis valgymas. Kaip atpažinti valgymo 

sutrikimus. 
7. Maitinimosi rekomendacijos sveikam šiuolaikiniam žmogui. 

 
 
 

SPORTUOJANČIO ŽMOGAUS MITYBA 
 

 
Šio seminaro metu būsimi sporto mitybos specialistai sužinos dietologijos ir sporto 
mokslų sąsajas bei aspektų išmanymo svarbą dirbant dietologijos srityje. Bus 
apžvelgiami pagrindiniai sporto mitybos principai, jų skirtumai , mitybos režimas 
sportuojant. Siekiant pritaikyti sporto dietos principus bus ieškoma sprendimų, kaip 
ją pritaikyti šiuolaikiniam, veikliam ir sportuojančiam žmogui. Sportas ir dieta 
neatsiejami dalykai, todėl bus aptariama šios ryšio svarba bei išdėstyti pagrindiniai 
sportuojančio žmogaus dietos principai, svorios kontrolės ypatumai. 



 
Seminarą ves Vilniaus universiteto Santariškių klinikų vyr. sporto 
medicinos gydytojas Juozas Jankauskas. 

PROGRAMA:  

 
1. Energijos šaltiniai. Iš kur atsiranda energija mūsų organizme. 
2. Įvairių veiksnių (miego, mitybos režimo, klimato sąlygų, skirtingo fizinio krūvio) 

įtaka sportininko metabolizmui (medžiagų apykaitai). 
3. Hormonai ir jų įtaka mūsų organizmui ir svorio metimui. 
4. Mityba prieš skirtingą fizinį krūvį ir po jo. Fizinio krūvio ir maisto derinimas. 
5. Angliavandenių baltymų ir riebalų apykaita organizme sportuojant. Visceraliniai 

riebalai ir jų mažinimas derinant mitybą ir fizinį krūvį. 
6. Kaip auginti raumeninę masę.Kaip mažinti kūno masę nepakenkiant raumenims. 

Cirkadiniai ciklai ir jų įtaka sportuojantiems, norintiems numesti ar priauginti svorio. 
 
 

HORMONŲ BALANSAS IR FIZINIS KRŪVIS 
 
 
Smegenys ir hormonai pastoviai komunikuoja tarpusavyje. Hormonai dirba, kad 
palaikytų mūsų organizmo pusiausvyrą ir nuo signalo, siunčiamo į smegenys 
priklauso hormonų koncentracijos kitimai mūsų organizme. Yra daug priežasčių, 
kodėl pakinta mūsų organizmo hormonų balansas, ir tada mus puola ligos, 
nuovargis, nemiga, nutukimas, depresija, organizmas nesugeba priešintis 
stresui…. Kaip veikia hormonai? Kaip maitintis, sportuoti ir gyventi, kad į smegenys 
būtų siunčiami teisingi signalai ir mes jaustumėmės puikiai. Hormonai valdo 
organizmą, o kaip mums suvaldyti savo hormonus? 
 
Seminarą ves Vytauto Didžiojo universiteto  biomedicinos mokslų daktarė, 
docentė, sporto mokslininkė Eglė Kemerytė – Ivanauskienė. 

PROGRAMA:  

 
1. Alkio ir sotumo hormonai, jų funkcijos. Skirtingų maisto produktų poveikis 

hormonams. 
2. Hormonų ir fizinio krūvio sąsajos: kokie fiziniai krūviai iššaukia hormonų pokyčius, 

kaip treniruotis, norint pasiekti hormonų balanso ir treniruočių rezultato. 
3. Vyriški ir moteriški hormonai ir fizinis krūvis. Moteriškų hormonų balansavimas 

fiziniu krūviu ir maisto produktais. Hormonų ir fizinio krūvio kaita skirtingose 
menstruacinio ciklo fazėse. 

4. Hormonų pusiausvyra ir stresas. Kaip streso hormonai veikia organizmą? Kaip 
padėti organizmui priešinti stresui? Hormonai ir miegas. 

 
 
 

EFEKTYVUS SPORTO PAPILDŲ VARTOJIMAS SPORTE 
 
 
Šiandien sporto papildų pasiūla labai didelė. Todėl vartotojui labai sunku 
apsispręsti: kokie papildai tinka būtent jam , kaip jie veikia, kokius pasirinkti ir kaip 



vartoti? Klausimų labai daug , todėl seminaro metu ieškosime atsakymų į šiuos 
klausimus. 
 
Seminarą ves profesionali asmeninių treniruočių trenerė, daugkartinė 
Europos fitneso čempionė, pedagogė – Svetlana Pugacheva (Rusija). 

PROGRAMA:  

1. Trumpa sporto papildų rinkos apžvalga. Naujausi atradimai ir moksliniai tyrimai. 
2. Išsami apžvalga, pargindinės sporto papildų pasirinkimo taisyklės ir jų 

panaudojimas: Baltyminiai (proteinai, aminorūgštys) Baltyminiai – angliavandeniai 
(geineriai, maisto pakaitalai) Agliavandeniai ir izotonikai. 

3. Papildų kompleksai prieš treniruotes ir specializuoti papildai (kreatinas, argininas 
ir t.t).Vitaminų ir mineralų kompleksai. 

4. Papildai skirti svorio mažinimui (lipotropikai, riebalų degintojai, 
termogenikai).Papildai skirti sąnariams ir raiščiams (gliukozaminas, chondroitinas). 

5. Sporto papildų vartojimo plano sudarymas priklausomai nuo sporto šakos ir 
siekiamų tikslų. Individualus papildų dozavimo apskaičiavimas. 

6. Skirtingų gamintojų sporto papildų produkcijos palyginimo analizė. 
 


