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Finansavimo 

šaltinis 

Programos projekto, eksperimentinės plėtros 

darbų pavadinimas 
Vadovas,vykdytojai 

Lietuvos mokslo 

taryba 

Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemos 

savybes lemiančių genetinių veiksnių 

identifikavimas 

T. Venckūnas, A.Lionikas, A.Ratkevičius, 

S.Šatkauskas, A.Klikevičius, R.Želnienė, 

J.Baltušnikas 

Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, 

probleminio elgesio keitimo technologijos per 

fizinę veiklą 

V. Ostasevičienė,D.Rėklaitienė, J.Požėrienė, 

R.Adomaitienė, A.Gaižauskienė 

Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis 

pajėgumas, jo kitimai bei lemiantys veiksniai  

A. Emeljanovas,R.Rutkauskaitė, 

R.Gruodytė-Račienė, B.Miežienė 

Senėjimo sąsajos su motorinės ir kognityvinės 

sistemos nuovargiu ir atsparumu hipertermijai 

A.Skurvydas,S.Kamandulis, M.Brazaitis, 

H.Westerblad, N.Masiulis, D.Mickevičienė, 

N.Eimantas 

  
Mobingo / patyčių, kaip psichosocialinio 

stresoriaus prevencija, įgyvendinant ISA 
J.Vveinhardt,R.Andriukaitienė 

ES fondo lėšos 

Genetinis sumažinto citrato sintazės aktyvumo 

modelis: farmakologinio nutukimo prevencijos 

taikinio įvertinimas poveikio fiziologinėms ir 

kognityvinėms funkcijoms aspektu (visuotinė 

dotacija) 

A. Lionikas,T.Venckūnas, A.Ratkevičius, 

A.Kilikevičius, J.Baltušnikas, P.Minderis, 

R.Želnienė 

Europos diabeto 

tyrimų fondas 

Citrate synthase as a target in treating obesity 

and diabetes 
A. Ratkevičius,T.Venckūnas 

"INOKLASTER 

LT +" 

Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių 

klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros 

sukūrimas 

A.Skurvydas,S.Kamandulis, M.Brazaitis, 

V.Streckis, D.Kielė, R.Solianik, A.Sniečkus, 

N.Baranauskienė, V.J.Česnaitienė, 

N.Eimantas, R.Žumbakytė-Šermukšnienė 

UAB „Optronika“ 
Ortopedinio kelio įtvaro su inovacinėmis 

poveikio priemonėmis prototipo sukūrimas  

S. Kamandulis, R.Solianik, R.Žumbakytė-

Šermukšnienė, A.Sniečkus, N.Eimantas, 

N.Baranauskienė,  M.Mickevičius, D.Kielė 

KKSD 
Sporto industrijos mokslo ir studijų bazės 

modernizavimas 
B.Švagždienė 

 KKSD 
Duomenų bazės apie saugius ir efektingus maisto 

papildus sportininkams sukūrimas 
R. Kairaitis 

MITA, EUREKA 
Išmanioji apranga sportui ir sveikatai (Smart 

wearable sport and health solutions )* 

J. Poderys, E.Trinkūnas, A.Buliuolis, 

K.Poderienė 

UAB "Taupymo 

sprendimai" 

Mobingo darbuotojų santykiuose diagnozavimas, 

siekiant kelti vadybos kultūros lygį 
J.Vveinhardt 



UAB "Anupriškių 

parkas" 

Turizmo organizacijos (apgyvendinimo 

paslaugas teikiančios organizacijos) kaip 

besimokančios modelio sukūrimas 

B.Švagždienė 

UAB „Norvegijos 

statyba“ 
Statybų įmonės konkurencingumo tyrimas E.Jasinskas 

UAB „Lietuvis“ 
Renginių organizavimo įmonės 

konkurencingumo tyrimas 
E.Jasinskas 

UAB "TV 

partneriai" 

UAB "TV partneriai" strateginės paslaugų 

plėtros kryptys 
L.Jesevičiūtė - Ufartienė 

VšĮ "Atskirties 

mažinimo 

iniciatyvos"  

Kineziterapija vaikams "Tieskis" D. Satkunskienė 

UAB "Trikotažo 

gama" 

Sportinės aprangos poveikis žmogaus 

darbingumui fizinio krūvio metu 

S. Kamandulis, N.Baranauskienė, M. 

Brazaitis, A. Sniečkus 

FTVA 
Didelio meistriškumo jaunųjų futbolininkų 

rengimo optimizavimas 

S.Kamandulis, 

N.  Baranauskienė,  A.Stasiulis, N.Eimantas 

Kūno kultūros ir 

sporto skyriaus 

sporto mokykla 

"Viltis" 

Įvairaus meistriškumo sportininkų rengimo 

optimizavimo tyrimas 

S.Stanislovaitis,A.Čekanauskienė, 

G.Mankutė, D.Januškevičius, V.Šilinskas, 

R.Sakalauskas, D.Majauskienė 

Lietuvos 

automobilių 

federacija 

Jaunųjų kartingo vairuotojų rengimo 

optimizavimas 
S.Kamandulis,N.Baranauskienė  

MITA 

 Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir gyvosios 

gamtos MTEP rezultatų komercinimo, žinių ir 

technologijų  perdavimo plėtros galimybių 

studija. 

D.Vizbaraitė, R.Kairaitis, I.Valantinė, 

S.Šukys, I.Tilindienė, S.Čapkauskienė, 

B.Švagždienė, J.Požerienė 

KTU 

Intelektualinių dėvimų jutiklių sistemos, skirtos 

žmogaus sveikatingumo stebėsenai, tyrimai 

laboratorinėmis ir realiomis sąlygomis 

M.Brazaitis 

Europos komisija Apsaugoti  jaunimo sportą R.Pacenka 

 

 

 


