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Pastaba. Ši knyga yra rekomendacijų rinkinys. 
Ja negali būti siekiama pakeisti profesionalaus trenerio ar 

gydytojo konsultacijos ar gydymo. Kiekvieno žmogaus situacija yra 
unikali, todėl, prieš imdamasis didelių mitybos, judėjimo ar miego 

režimo pokyčių, žmogus turėtų vadovautis sveiku protu ir pasitarti su 
sveikatos priežiūros specialistu. Autorius ir leidėjas neprisiima jokios 
atsakomybės už nepageidaujamus rezultatus, atsiradusius pritaikius 

šioje knygoje esančią informaciją ar dėl negalėjimo ja naudotis.



Manau, už daugelio, kurie ką nors pasiekia,       
stovi žmogus, nepatenkantis į kadrus, į blyksčių 

šviesas, bet be kurio herojus nebūtų toks, kokį mes 
jį matome. Arnoldas Schwarzeneggeris turėjo Joe 

Weiderį, Rockis Balboa turėjo Mickį.

Kažkada galvojau, kad būdamas vienas ir 
galėdamas prisiimti visus nuopelnus sau, esu 
protingesnis ir stipresnis. Iš tiesų – atvirkščiai. 

Protingesnis ir stipresnis esi tada, kai už nugaros 
turi išmintingą mokytoją, padedantį tau siekti 

aukštumų.

Knygą skiriu 
savo treneriui 
ir mokytojui 
Vladislavui 
Tarasovui.
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I. ĮVADAS

1.1. Apie autorių

Pasiteisinimas, kodėl parašiau šią knygą.
Į kultūrizmą, į sveikatingumo verslą atėjau atsitiktinai. Vaikys-

tėje svajojau būti stiprus ir raumeningas. Daugelis mano kartos 
berniukų tikriausiai irgi apie tai svajojo, nes augome žavėdamiesi 
veiksmo filmų herojais. Bet tik tiek. Vėliau, jau paauglystėje, ėmiau 
dažnai sirgti įvairiomis vidaus organų (skrandžio, tulžies, stemplės, 
dvylikapirštės žarnos) ligomis. Mano ligos istorija yra ne mažesnės 
apimties nei ši knyga. Nemažai laiko praleidau gulėdamas ligoninė-
je, dažnai skaudėdavo skrandį. Manau, tai paveldimumas, nes tokių 
bėdų turėjo ir mama, ir senelis. Gydydamasis skrandį turėjau pradė-
ti laikytis dietos, labai panašios į tokią, kokios laikausi dabar. Tiks-
liau tariant, turėjau vengti rūgštaus, aštraus ir kepto maisto, riebių 
produktų: traškučių, picų ir kito panašaus šlamšto, kuris paaugliui 
atrodo labai skanus ir šaunus maistas. Galėjau valgyti tik virtą mėsą, 
grikius ir kitas kruopas. Tiesa, dabar valgau keptą mėsą ir žuvį, ir tik 
keptą (tačiau ne prisvilusią!), nes man taip skaniau.
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Dėl ligų buvau atleistas nuo fizinio lavinimo pamokų, tada tai 
buvo vadinama „įrašytas į spec. grupę“, vėliau – nuo tarnybos ka-
riuomenėje. Prie to dar prisidėjo plokščiapėdystė (bėgti ji trukdo, 
bet kultūrizme nevaidina jokio vaidmens). Gydytojų nuomone, 
negalėjau turėti jokio fizinio krūvio. Tuo metu man buvo šešiolika 
septyniolika metų, kaip tik tiek, kai jau norisi patikti merginoms. 
Tačiau į mane arba niekas nežiūrėjo, arba juokėsi. Pradėjau dėl to 
kompleksuoti. Į depresiją nelinkau, tačiau norėjau ko nors imtis. 
Tikriausiai tada išmokau susidūręs su kliūtimi, su sunkumu nepasi-
duoti emocijoms, o iš karto rasti kelią, kaip tai apeiti. 

Vidurinę mokyklą baigiau Ignalinoje 2000 metais, o pirma treni-
ruoklių salė, kuria galėjo naudotis visi, ten buvo atidaryta 2007-ai-
siais. Pradėjau sportuoti atlikdamas paprastus pratimus – prisitrau-
kimus, atsispaudimus nuo grindų, atsispaudimus nuo lygiagrečių. 
Su dviem klasės draugais pritempėme į rūsį, kur mama laiko uogie-
nes ir raugintus agurkus, geležių ir tampėme jas. 

Tuo metu maitinausi priverstinai sveikai (kito pasirinkimo ne-
turėjau), tad kūnas į krūvį ėmė reaguoti labai greitai, per metus pri-
augau apie dešimt kilogramų! Baigęs vidurinę mokyklą persikėliau į 
Vilnių ir pusbrolio Gintaro Martinkėno (jis yra iš mamos pusės, to-
dėl mūsų pavardės skiriasi) vadovaujamas (tuo metu buvau istorijos 
specialybės antrakursis) pirmose savo varžybose (prieš tai nebuvau 
matęs varžybų net kaip žiūrovas) laimėjau I vietą Lietuvos čempio-
nate jaunimo (iki 21 metų) kategorijoje.

Papildomos priežastys, kodėl galima pasitikėti mano pateikiama 
informacija:
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▶  10 metų dirbau treneriu ir asmeniniu treneriu Vilniuje ir ke-
liuose klubuose Anglijoje; 2 kartus tapau Europos kultūrizmo 
čempionu.

▶  2 kartus laimėjau III vietą pasaulio kultūrizmo čempionate.
▶  Kadangi ant rankų yra tik 10 pirštų, nepavyksta suskaičiuoti, kiek 

kartų tapau čempionatų Lietuvoje nugalėtoju ir prizininku.
▶  Su savo auklėtine Svetlana Diogteva 2005 m. laimėjau mišrių 

porų varžybas pasaulio čempionate.
▶  Kita mano treniruojama sportininkė – Tatjana Belousova 

2007 m. tapo atviros Europos taurės varžybų nugalėtoja.
▶  Mano treniruojamas Andrius Kūdžius laimėjo II vietą Euro-

pos čempionate jaunimo kultūrizmo kategorijoje.
▶  Rašiau straipsnius, o vėliau dirbau redaktoriumi 2004–2007 m. 

leistame žurnale „Jėgos sportas“.
▶  Esu pirmojo Pabaltijyje internetinio sveikatingumo projekto 

vadovas.
▶  Lietuvos edukologijos universitete (tuo metu jis vadinosi Vil-

niaus pedagoginis universitetas) baigiau istorijos ir trenerio 
kvalifikacijos studijas. Mane į kultūrizmą atvedė pusbrolis 
Gintaras Martinkėnas. Gintaras pats kelerius metus dalyvavo 
lengvojo kultūrizmo varžybose ir įkalbėjo mane pabandyti. 
Pirmose savo varžybose scenoje stovėjau su tomis pačiomis 
glaudėmis, kurias prieš tai dėvėjo jis. Vėliau beveik 10 metų 
man vadovavo iš Kazachstano kilęs Vladislavas Tarasovas, dėl 
garbaus amžiaus jau negalėjęs dirbti.

▶  Na, o jei ir šių pasiteisinimų neužtenka, galiu pasigirti, kad pa-
rodijuojami tik geriausieji ir tie, kurie ką nors nuveikė. Po vieno 
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koncerto Marijampolėje 2009 m. mane parodijavo tuo metu 
populiari humoro laida „Dar pažiūrėsim“. Aš esu vienintelis iki 
šiol Lietuvoje parodijuotas kultūristas. Štai nuoroda į vaizdo 
įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=RCSxwVMugzE 
ir originalą, iš kurio sukurta parodija: https://www.youtube.
com/watch?v=0oTOXIrsMYs.

1.2. Kas yra sveikos treniruotės ir 
sveikas svorio metimas

Skirtumas tarp profesionalaus ir 
mėgėjiško sporto

Pirmiausia reikia nubrėžti takoskyrą tarp profesionalaus sporto, 
grožio industrijos ir sveikatingumo bei rūpinimosi savo išvaizda. 
Profesionaliame sporte maksimalaus rezultato gali būti siekiama 
sveikatos sąskaita: treniruojantis turint traumą, kenčiant skausmą, 
peršalus ir t. t. Jei sportininkui tenka mesti svorį tam, kad galėtų 
sportuoti savo svorio kategorijoje, jis taip pat gali imtis drastiškų 
priemonių.

Ekstremaliausiais dalykais šioje srityje užsiima kultūristai, sun-
kiaatlečiai ir kovotojai. Paskutinę akimirką jiems kartais tenka nu-
mesti labai daug svorio. Beprotystes išdarinėja ir podiumu vaikščio-
jančios merginos.

Modelis Ema Sakalauskaitė pasidalijo istorijomis, kurių klausy-
damas pamaniau, kad kai kuriais atvejais kultūristų dieta yra kaip 
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Kūčių stalas, palyginti su tuo, ką kartais išdarinėja manekenės: „Pati 

esu išbandžiusi keletą beprotiškų dalykų. Savaitę prieš atranką esu 

valgiusi vien kiaušinius ir vos apkeptą vištieną. Taip rekomendavo 

sporto klube dirbanti trenerė. Tokiu būdu galima greitai numesti 

svorio, bet daugiau to pakartoti tikrai nenorėčiau.“ Tai vadinama 

baltymine dieta, kurios prieš varžybas laikosi ir kultūristai, ir kovo-

tojai. Tą patį darau ir aš. Nuo 4 dienų iki kelių savaičių visiškai ne-

valgome angliavandenių. Tiesa, su mėsa mes valgome daug daržovių 

(vaisių griežtai negalima) ir, būtina pabrėžti, save ribodami būtinai 

valgome mažiausiai 5–6 kartus per dieną. Tailando bokso profesio-

nalas Alfredas Lifšicas man pasakojo, kad ruošdamasis kovai tokiu 

būdu atsikrato 8–10 kg, nors ir iki to jo presas būna aiškiai mato-

mas. Iš raciono visiškai išbraukus angliavandenius, svoris krinta la-

bai greitai, bet tai didžiulis stresas kūnui ir smegenims. Smegenys 

maitinamos deguonimi ir angliavandeniais, o kai angliavandenių 

negauna, jų darbas stringa. Iš patirties žinau, kaip tuo metu sunku 

dirbti protinį darbą – ruošdamasis varžyboms, laikiau ir baigiamuo-

sius egzaminus universitete. Perskaitęs konspekto puslapį, nebeži-

nai, apie ką ten buvo rašoma. Paprasčiausiai nieko neprisimeni. Štai 

todėl, kai keleto kilogramų nori atsikratyti moksleivės ar studentės, 

pirmiausia patariu tai daryti labai nuosaikiai ir, jei įmanoma, pa-

laukti, kol baigsis egzaminų sesija.

Toliau Ema papasakojo štai ką: „Ko tik nepridaro merginos, 

norėdamos atsikratyti keleto kilogramų: žinau atvejų, kai geriamas 

tik vanduo, arba užsibrėžiama per dieną suvartoti ne daugiau nei 

500 kcal, gerti vidurius laisvinančius vaistus ir atlikti 3 treniruotes.“
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Aš manau, kad pasirinkdami tam tikrą gyvenimo būdą dėl jo mes 
ką nors aukojame ir tik su labai retomis išimtimis kokiu nors būdu 
gadiname savo sveikatą. Tai gali būti dietos prieš varžybas, kurios yra 
didelis stresas organizmui, alkoholio vartojimas ar rūkymas. Galbūt 
dirbame kenksmingomis sąlygomis – kvėpuojame nuodingomis 
medžiagomis, galbūt visą dieną sėdime prie kompiuterio. Mokytojai 
dažnai dirba triukšme, studentai kenčia nemigą sesijos metu, turtin-
gieji patiria daug streso versle – sąrašą galima būtų tęsti be galo.

Kiekvienu atveju norint gauti reikia aukoti. Tačiau aukoti svei-
katą galima tik tada, jei už tai gaunama labai daug. Jei sportininko 
ateitis priklauso nuo to, kaip jis pasirodys varžybose, jis daro viską, 
kad laimėtų. Aktorius dėl vaidmens (o tai yra jo duona) sveikatos 
sąskaita gali priaugti arba atsikratyti keleto kilogramų. Visais kitais 
atvejais, mano nuomone, sveikata yra svarbiau nei forma. 

Prieš atidarydami tinklalapį www.kilo.lt, atlikome interneto 
vartotojų apklausą. Klausėme, kokius tikslus jie sau kelia treniruo-
damiesi ir laikydamiesi dietų. Beveik absoliuti dauguma atsakė, 
kad jie nori būti gražesni, ir tik nedidelė dalis nori būti sveikesni. 
Dailinti savo kūną galite tik būdami sveiki. Jei organizme kas nors 
nefunkcio nuoja arba funkcionuoja ne taip, kaip turėtų, pirmiausia 
reikia išspręsti tą problemą, tik tada keisti formą. 

Sveikas svorio metimas

Tirpdant riebalus ir mažinant kūno svorį, be žalos sveikatai per 
savaitę rekomenduojama atsikratyti 1 % kūno masės. Pvz., jei mer-
gina sveria 67 kg ir nori atsikratyti keleto kilogramų, per savaitę ji 
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turi stengtis atsikratyti ne daugiau kaip 670 g. Žinoma, viską ap-
skaičiuoti taip tiksliai dažniausiai neįmanoma, todėl kelių šimtų 
gramų paklaida – normalus dalykas. Tad tokiu atveju savaitės tikslas 
yra 500–800 g.

Vyras, sveriantis daugiau nei 100 kg, per savaitę gali atsikratyti 
kiek daugiau nei 1 kg. Kuo didesnis kūno svoris, tuo daugiau per 
vieną savaitę galima numesti. Labai dažnai pirmąją savaitę netenka-
ma daugiausia svorio, gerokai daugiau nei 1 % kūno masės. Pradė-
jus sveikai maitintis, pradeda valytis žarnynas, todėl svoris sparčiai 
krinta. 

Apie tai išsamiai kalbėsiu skyriuje apie mitybą, bet būtina pa-
brėžti, kad sveikas svorio metimas nėra badavimas ir net ne valgy-
mas 3 kartus per dieną. Valgyti reikia mažiausiai 5 kartus, o jei įma-
noma, ir dar dažniau.

Kiek treniruotis?

Profesionalūs sportininkai treniruojasi 5–6 dienas per savaitę ir 
dažnai atlieka po dvi treniruotes per dieną. Jų kūnai gali tai ištverti 
dėl kelių priežasčių: jie genetiškai stipresni, ištvermingesni, lengviau 
ir greičiau atsigauna po fizinio krūvio, geriau ir gausiau maitinasi 
nei nesportuojantys žmonės. Dėl to bandydamas daryti tą, ką daro 
sportininkas, bet kurios kitos profesijos atstovas gali labai greitai 
persitreniruoti. O persitreniravimo pasekmės yra ne tik sustoję arba 
ėmę kristi sportiniai rezultatai, bet ir nusilpęs imunitetas, atsparu-
mas ligoms, nuotaikos stoka, sumažėjęs darbingumas. Ne sportinin-
kui ir ne sportininkei, priklausomai nuo fizinio pasirengimo lygio ir 
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treniruočių stažo, per savaitę optimalu atlikti 3–5 valandų trukmės 
treniruotes.

Dažniausi persitreniravimo pavyzdžiai, kuriuos matau sporto 
klubuose, yra merginos ir moterys, einančios į kelis grupinius už-
siėmimus iš eilės, arba po grupinio užsiėmimo dar ateinančios ir į 
treniruoklių salę. Moterys taip elgiasi dažniausiai dėl to, kad nori 
atsikratyti nereikalingų kilogramų. Tačiau būtina pabrėžti, kad 
nesvarbu, kiek treniruočių Jūs atliksite, kaip atrodys Jūsų figūra la-
biausiai priklausys nuo to, ką valgysite grįžusios namo. 

Kita kategorija – jauni, raumeninės masės norintys priaugti vai-
kinai. Jie sporto salėje praleidžia po kelias valandas, o tai dažniau 
stabdo augimą, nei jį stimuliuoja. Detaliau apie tai, kiek ir kaip rei-
kia treniruotis, kalbėsiu skyriuje apie kūno tipus.

1.3. Kodėl verta treniruotis 
su svarmenimis?

Kokią fiziologinę naudą treniruotės su svarmenimis teikia or-
ganizmui, daugelis nutuokiame. Raumenų, sausgyslių, raiščių jėga, 
greitesnė medžiagų apykaita, didesnis kaulų tankumas ir mažesnė 
kaulų lūžių tikimybė traumos atveju, geresnė miego kokybė. Fizinis 
nuovargis gerina miego kokybę, o fizinis ir protinis pervargimas ją 
blogina.

Tačiau šįkart nekalbu apie aukštus sportinius rezultatus arba sie-
kį turėti įspūdingą figūrą. Kalbu apie gana mažai žinomą treniruo-
čių su svarmenimis naudą.



15

tobulAs kūnAs

Kokią dar naudą teikia treniruotės su svarmenimis?
Geresnis protinis darbingumas. Smegenys geriausiai pailsi kei-

čiant protinę veiklą į fizinį darbą. Ypač intensyviai treniruojantis, 
keliant didesnį svorį, daugiau kartų kartojant pratimus, kitaip ta-
riant, kai jaučiamas raumens degimas ir reikia tęsti seriją, įveikiant 
skausmą – laiko ir energijos kam nors kitam paprasčiausiai nelieka.

Geresnė nuotaika. Treniruotės su svarmenimis leidžia išsiskir-
ti laimės hormonams endorfinams, mažina streso lygį. Po jos esate 
patenkinti savimi, kad prisivertėte kilnoti štangą. Jaučiate raumenų 
tonusą, jaučiatės gražesni ir stipresni, žinote, kad įveikėte savo tin-
gumą, sugebėjote išeiti iš komforto zonos.

Treniruotės su svarmenimis labiau nei kitos fizinio aktyvumo 
formos stabdo senėjimo procesus. Žmogus pradeda senti tuomet, 
kai kūnas pradeda gaminti mažiau augimo hormono ir organizmo 
ląstelės nebeatsinaujina. Darbas su svarmenimis ir ypač bazinių pra-
timų atlikimas skatina kūną išskirti daugiau augimo hormono.

Galimybė išlieti blogą energiją. Būdamas jaunesnis ir jautres-
nis (dabar jau atrodo, kad daugeliu atvejų be reikalo), nenusisekus 
asmeniniams santykiams, nusiraminimo ieškodavau treniruoklių 
salėje; visada jį ten rasdavau. O merginos juk tuo metu tikisi, kad 
tu labai liūdėsi, vakare išgersi, paimsi telefoną ir imsi skambinti. Ta-
čiau aš išsitrindavau numerį ir – į treniruotę. Jei nebūčiau patyręs 
tų asmeninių nesėkmių, greičiausiai nebūčiau dalyvavęs ir tokioje 
daugybėje varžybų, nebūčiau laimėjęs.

Disciplinos ugdymas. Net jei nekeliate sau aukštų sportinių 
tikslų, bet reguliariai 3–4 kartus per savaitę ateinate į treniruotę, 
ypač tada, kai visai nesinori eiti (juolab kad tai neprivaloma), ugdo-
te valią ir discipliną.
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Mokymasis kelti tikslus. Salėje labai nesunku sekti ir vertinti 
savo progresą: „Štai jau atsikračiau tiek kilogramų, jau galiu pakelti 
daugiau, nei galėjau pradėdamas treniruotis“ ir t. t. Nesvarbu, kokie 
mėgėjiški ar profesionalūs jie būtų – tam tikrus tikslus Jūs vis dėlto 
turite. Net jei tikslas – prasiblaškyti po darbo biure, Jūs jį arba pasie-
kiate, arba nepasiekiate. Treniruotės moko kelti tikslus ir jų siekti. 
Siekti bet kurioje kitoje gyvenimo srityje. Tarkime, iki vasaros atos-
togų norite atsikratyti 6 kg, tam turite tris mėnesius. Matematiškai 
tai būtų 2 kg per mėnesį arba 500 g per savaitę, arba 71 g per dieną. 
Tai nėra didelis darbas, jei savo tikslo siekiate kiekvieną dieną. Toks 
treniruojantis išugdytas tikslų planavimas man labai padėjo ir ra-
šant šią knygą. Atsiradus tokiai galimybei, iš pradžių ji atrodė kiek 
gąsdinanti: aš niekada to nedariau, o dabar staiga per kelis mėnesius 
turiu parašyti kelių šimtų puslapių apimties darbą. Bet visa tai iš-
skaidžius į tam tikras mažesnes dalis, į kasdienes užduotis, pasirodė, 
kad per dieną turiu parašyti vos kelis puslapius.

Treniruojantis išmokstama kasdien žengti nedidelį žingsnį į prie-
kį. O po tam tikro laiko atsigręžęs atgal pamatai, kad sugebėjai nuei-
ti ilgą kelią. Ir kiekviena kelionė bet kurioje srityje yra tokia pati.

1.4. Kaip išsirinkti sporto salę 
arba sporto klubą?

Gyvenime iš tiesų rinktis galime ne taip ir dažnai, arba ne iš bega-
lės variantų. Kalbant apie sporto klubus, šis klausimas kyla tik gyve-
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nantiems didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Miesteliai dažniausiai 

turi 1–2 sporto klubus ir kelis rūsiuose įrengtus štangų kilnojimo 

kambarėlius. Ten pasirinkti paprasčiau, aktualiau nuspręsti, kaip 

maksimaliai išnaudoti esamas galimybes.

Pagrindiniai kriterijai renkantis sporto salę labai paprasti: atstu-

mas nuo namų arba darbo vietos ir abonemento kaina. Mažai kas 

nori ar gali važinėti į kitą miesto galą, ypač jei reikia tą daryti bent 

kelis kartus per savaitę. Jei netoli namų ar darbo arba pakeliui iš dar-

bo į namus yra keli tinkami sporto klubai, rinktis reikėtų atsižvel-

giant į tokius dalykus:

• Klube dirbantys treneriai. Visai nesudėtinga sužinoti, kas jie 

tokie. Lietuviai, kalbėdami apie sportą treniruoklių salėje, dažniau-

siai tuščiai klausia, ne koks treneris tave treniruoja, konsultuoja, tau 

vadovauja, bet kuriame klube sportuoji. Na ir kas, kad sportuojate 

prabangioje salėje, bet šalia neturite nieko, kas galėtų protingai pa-

tarti, pakonsultuoti. Prabangi sporto salė gerų rezultatų neužtikrina. 

Be to, kad esu kultūristas, dar užsiimu Tailando boksu. Šiuo atveju 

pats esu kliento pozicijoje – mane treniruoja geriausias Lietuvoje 

Tailando bokso treneris Alfredas Lifšicas. Salė, kurioje pradėjau tre-

niruotis, tuo metu neturėjo dušų (šiuo metu jie jau yra), o vietoj 

persirengimo spintelių buvo ilgas suolas ir keli prie sienos prisukti 

kabliukai rūbams pasikabinti. Tačiau aš pas tą trenerį būčiau ėjęs 

net jei jis treniruotes vestų patalpoje, kurios langai būtų uždengti 

bulvių maišais. Tai visiškai nesvarbu, nes rezultatą užtikrina Jūsų 

pačių darbas ir tam darbui vadovaujantis žmogus. 


