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SPORTO MOKSLAS 



 

SPORTO MOKSLO IR INOVACIJŲ INSTITUTAS 

PERSONALAS 

• 36 mokslininkai 

• 8 laborantai 

• 15 doktorantai 

• 5 techniniai darbuotojai 

Dar o grupės: 
. Sporto ei sveikatos  olekuli ė iologija ir 

genetika 

. Rau e ų pažeida, uovargis ir adapta ijos 
fenomenai  

3. Hipertermija, hipotermija ir psichomotorinis 

darbingumas 

4. Judesių valdy as ir eurorea ilita ija 

5. Kineziologija 

6. Sveikata ir fizinis aktyvumas  

7. Taiko oji fizi ė veikla 



• Rau e ų uovargis 

• Ce tri ės ervų siste os uovargis  
• Judesių valdy as 

• Kog ityvi ių fu k ijų verti i as 

• Aero i is pajėgu as ir kraujotaka 

• Skausmas ir streso vertinimas 

• Biocheminiai tyrimai 

• Ultragarso tyrimai 

• Gyve i o koky ės ir sveikatos verti i as.  

SPORTO MOKSLO IR INOVACIJŲ 
INSTITUTAS 



Tikslas: naudojant lazerio 

technologijas sukurti 

veiks i gą ortopedinį įre gi į  
aži a tį lėti į ir ū ų kelio 

są ario skaus ą 

ORTOPEDINIAI PRODUKTAI: 

KELIO ĮTVARAS SU LA)ERIO TECHNOLOGIJA 

Stacionarus (naudojamas poliklinikoje) 

Mobilus (OrthoSI) 



 ORTOPEDINIAI PRODUKTAI: ĮDĖKLAI PRIKLAUSOMAI 
NUO SPORTO SPECIALIZACIJOS 

Tikslas: sukurti 

individualizuotus 

įdėklus, kurie apsaugotų 
uo defor a ijų ir 

streso, fizi io krūvio 
etu la iausiai veikia ą 

pėdos dalį.  



 

TEKSTILĖS PRODUKTAI 
 

Fiziologinis atsakas: 

• Širdies susitrauki o daž is. 
• Kraujo spaudimas. 

• Kū o te peratūra. 
• Fiziologinio stresas.  

• Prakaito transportas. 

Psichologinis atsakas: 

• Dra užio/odos šlapu o pojūtis. 
• Su ku o/pasta gų pojūtis. 
• Ter i is pojūtis. 
• Dre ėji o/prakaitavi o pojūtis. 

Merino-Vilna 

 Poliesteris 

vs 

Sporti ės apra gos apati ės aprangos) poveikis 

ž ogaus dar i gu ui fizi io krūvio etu 



Versus 

Synthetic fiber 

(polyester) 

Natural fiber 

(cotton) 

TEKSTILĖS PRODUKTAI 



Effect of Lower Body Compression Garments on 

Hemodynamics in Response to Running Session 
Venckunas et al., 2014. ScientificWorldJournal 

TEKSTILĖS PRODUKTAI 

Kompresiniai vs laisvi 
rūbai 

Kompresiniai kostiumai potencialiai: 

•Suaktyvi a ve i ę kraujotaką 

•Padidi a deguo ies apykaitą 

•Geri a ištver ės ir jėgos rodiklius 

•Pageri a atsigavi ą po fizi ių krūvių 

•Keičia pojūčius:  psi hologi is efektas 

Placebo poveikis 
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Klasteriai: Tarptautinis bendradarbiavimas 



EKSPERIMENTINĖ PLĖTRA 

  

• Mobingo/patyčių, kaip 
psichosocialinio 

stresoriaus prevencija. 

• U ikalios rea ilita i ės 
vaikšty ės, skirtos 
spe ialiųjų poreikių 
asmenims tobulinimas. 

• Oli pi ės ri kti ės arių 
testavimai. 

 



PAGRINDINIAI RĖMĖJAI  

Lietuvos mokslo taryba  

Ūkio i isterija (Europos 

Sąju gos struktūri ė para a) 

Mokslo, i ova ijų ir 
te h ologijų age tūra MITA  

Lietuvos Olimpinis Komitetas 

Kū o Kultūros ir Sporto 
Departamentas 

SPORTO MOKSLO IR INOVACIJŲ INSTITUTAS 



2015 metų rezultatai 

  
Siekiami rodikliai 

Pasiekti 

rezultatai 

Bendras publikacijų skaičius 200 191 

Publikacijų Web of Science duomenų bazėse 45 64 

Publikacijų skaičius su aukštų citavimo 
indeksu (>2) 

11 14 

Monografijos  - 1 

Vykdomi ir laimėti mokslo projektai bei 
MTEP veikla 

 15 27 

Mokslinės produkcijos kiekis vienam 
mokslininkui Web of Science duomenų bazėse 

0,5 0,59 

13 



Doktorantūros studijų progra os 

• Biomedicinos mokslai: Fiziologija  

       kartu su Tartu universitetu (Estija)  

• Socialiniai mokslai: Fizinis lavinimas, judesių 
mokymas ir sportas 

       kartu su Lietuvos edukologijos universitetu, Kauno 

te h ologijų u iversitetu ir Šiaulių universitetu.  

 



Tarptautinis bendradarbiavimas 

• Prof. dr. H. Westerblad, Karolinska institute (Sweden) 

• Dr. C. N. Moran (University of Stirling, UK)  

• Prof. Dr. O. R. Seynnes (Oslo Sports School, Norway)  

• Prof. dr. M. Paasuke (Tartu University, Estonia) 

• Prof. dr. J. Duchateau  (Université Libre de Bruxelles, 

Belgium) 

• Prof. dr. P. Aagaard  (University, of Southern Denmark, 

Denmark) 

• Prof. dr. M. Narici (Manchester Metropolitan 

University, UK) 

• Prof. dr. L. E. Thornell (Umea University, Sweden) 

• Dr. D. Malkova (University of Glasgow, Scotland) 

 

 



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!!!  


