
Fizinis aktyvumas – tai bet kokie kūno 

judesiai, kuriuos sukelia raumenų 

susitraukimai. Kad raumenys galėtų 

susitraukti ir atlikti tam tikrą darbą, 

reikalinga energija ir deguonis. Fizinis 

aktyvumas yra vienas svarbiausių 

organizmo energijos sunaudojimo veiksnių 

ir todėl yra svarbus organizmo energijos 

balansui palaikyti 

Fizinio aktyvumo poveikis suaugusiems 

asmenims 
1. sumažėja tikimybė susirgti širdies ir 

kraujagyslių sistemos ligomis: 

2. palaipsniui sumažėja padidėjęs sistolinis 

ir diastolinis arterinis kraujo spaudimas 

krūvio ir ramybės metu; 

3. sumažėja trigliceridų ir mažo tankio 

lipoproteinų kiekis bei padidėja didelio 

tankio lipoproteinų kiekis kraujyje – t. 

y. sumažėja rizika susirgti 

ateroskleroze; 

4. pagerėja kraujagyslių endotelio 

funkcija, išsaugomas kraujagyslių 

elastingumas, pagerėja 

mikrocirkuliacija; 

5. pagerėja kraujo apytaka smegenyse, kas 

ypač svarbu protinį darbą dirbantiems 

asmenims; 

6. gerėja audinių tolerancija gliukozei ir 

didėja jautrumas insulinui, todėl fizinis 

aktyvumas gali būti naudojamas kaip II 

tipo cukrinio diabeto profilaktikos ir 

gydymo priemonė; padeda išvengti 

nutukimo ir kartu su kitomis 

priemonėmis (gyvenimo būdo korekcija, 

mitybos keitimu) tinka kompleksinei 

nutukimo terapijai;  

7. tinkamas fizinis krūvis bei racionali 

mityba pristabdo kaulų retėjimo procesą 

– osteoporozę ir osteopeniją; 

8. fiziniai pratimai mažina psichologinio 

streso požymius, tinka atskirų psichinių 

ligų, ypač depresijos, nerimo, funkcinių 

nervų sistemos sutrikimų, prevencijai;  

9. fiziniai pratimai mažina tikimybę 

susirgti kai kuriais vėžiniais susirgimais 

(storosios žarnos ir krūties); 

10. fizinis aktyvumas stimuliuoja imuninę 

sistemą, didina nespecifinį organizmo 

imunitetą ir atsparumą nepalankiems 

išorės veiksniams; tuo pačiu sumažina 

tikimybę sirgti virusinėmis 

infekcijomis: 

11. palaiko raumenų tonusą, jėgą ir 

ištvermę, su amžiumi lėčiau mažėja 

raumenų masė, jėga ir ištvermė;  

12. palaiko sąnarių, sausgyslių ir raiščių 

elastingumą, didina sąnarių paslankumą; 

mažina tikimybę sirgti stuburo kaklinės 

ir juosmeninės dalies osteochondroze.  

Fizinio aktyvumo poveikis  

vaikams ir paaugliams 

1. stimuliuoja viso organizmo gyvybinę 

veiklą ir augimo procesus, gerėja 

funkcinės organizmo galimybės, 

palengvėja organizmo prisitaikymas 

prie kintančių aplinkos sąlygų; 

2. tobulina dar neišvystytą organizmo 

termoreguliaciją; 

3. didina nespecifinį organizmo imunitetą 

ir atsparumą nepalankiems išorės 

veiksniams; 

4. teigiamai veikia visas raumenų grupes;  

5. formuojami nauji motoriniai įgūdžiai, 

lavinama jėga, greitumas, vikrumas, 

ištvermė, koordinacija ir pusiausvyra;  

6. mažėja streso hormonų lygis kraujyje, o 

tai ypač aktualu vyresnių klasių 

moksleiviams; 

7. daugiau sunaudojama energijos, 

sumažėja vaikų nutukimo pavojus;  

8. gerėja kaulų mineralizacija ir didėja 

kaulų tankis, ypač raumenų 

prisitvirtinimo vietose; 

9. gerėja nuotaika, mažėja vienatvės, 

nerimo, per didelio jautrumo ir 

depresijos simptomai; 

10. didinamas didžiųjų galvos smegenų 

pusrutulių žievės tonusas – didėja 

protinis darbingumas, gerėja miegas;  

11. didėja pasitikėjimas savimi ir 

pasitenkinimas gyvenimu, daugėja 

galimybių savirealizacijai; 

12. gerėja gebėjimas bendrauti ir socialinė 

vaikų adaptacija. 

Kaip padidinti fizinį  

aktyvumą kasdieninėje veikloje? 
1. Jeigu į darbą važiuojate visuomeniniu 

transportu, išlipkite nors viena stotele 

anksčiau ir eikite pėsčiomis. 

2. Savo automobilį statykite ne prie pat 

įėjimo, o kiek toliau. 

3. Darbe darykite aktyvias pertraukėles: 

lengvai pasimankštinkite arba bent jau 

aktyviau pavaikščiokite. 

4. Per pietų pertrauką nesėdėkite darbo 

vietoje, o eikite pasivaikščioti. 

5. Namų ruošos darbus atlikite energingai ir 

greitai. 

6. Vakarais išjunkite televizorių ir eikite 

pasivaikščioti. 

7. Į artimiausią parduotuvę eikite 

pėsčiomis, automobilį palikite kieme. 

8. jeigu turite šunį, kuo ilgiau vaikščiokite 

ir bėgiokite su juo. 

9. Kuo dažniau darbuokitės gryname ore. 

Bendrosios fizinio aktyvumo 

rekomendacijos vaikams ir paaugliams 

(nuo 5 iki 17 metų) 
1. 5–17 metų vaikai ir paaugliai turi kasdien 

sukaupti mažiausiai 60 minučių vidutinio ar 

didelio intensyvumo fizinės veiklos: 



 

2. kad gautų papildomos naudos sveikatai, 

fizinės veiklos laikas turi būti ilgesnis nei 

60 minučių kasdien; 

3. didžioji dalis kasdienės fizinės veiklos 

turi būti aerobinė. Kad padidėtų raumenų 

jėga ir kaulų tvirtumas, didelio intensyvumo 

veikla turi vykti ne mažiau kaip 3 kartus per 

savaitę. 

Bendrosios fizinio aktyvumo 

rekomendacijos suaugusiems asmenims 

(nuo 18 iki 65 metų) 
1. per savaitę būtina skirti ne mažiau kaip 

150 minučių vidutinio intensyvumo 

aerobinei fizinei veiklai arba ne mažiau kaip 

75 minutes didelio intensyvumo aerobinei 

fizinei veiklai arba ekvivalentiškai šių 

abiejų veiklų kombinacijai; 

2. bet kokia aerobinė veikla turi vykti ne 

trumpesniais kaip 10 minučių intervalais, 

nes priešingu atveju gaunamas 

nepakankamas teigiamas poveikis 

organizmui; 

3. suaugę asmenys, norintys gauti išreikštos 

naudos sveikatai, turėtų vidutinio 

intensyvumo aerobinio aktyvumo trukmę 

padidinti iki 300 minučių per savaitę, o 

didelio intensyvumo aerobinio aktyvumo 

trukmę – iki 150 minučių per savaitę. Arba 

taikyti šių abiejų veiklų kombinaciją, kad 

gautų reikiamą krūvį; 

4. taip pat bent 2 kartus per savaitę ar 

dažniau būtina stiprinti pagrindinių 

(stambiųjų) raumenų grupių jėgą. 

Bendrosios fizinio aktyvumo 

rekomendacijos pagyvenusiems ir seniems 

asmenims  

(vyresniems nei 65 metų amžiaus)  
1. per savaitę būtina bent 150 minučių skirti 

vidutinio intensyvumo aerobinei fizinei 

veiklai arba bent 75 minutes didelio 

intensyvumo aerobinei fizinei veiklai ar 

abiejų šių veiklų kombinacijai; 

2. bet kokia aerobinė veikla turi vykti ne 

trumpesniais kaip 10 minučių intervalais, 

nes priešingu atveju gaunamas 

nepakankamas teigiamas poveikis 

organizmui; 

3. pagyvenę asmenys, norintys gauti 

akivaizdžios naudos savo sveikatai, turėtų 

vidutinio intensyvumo aerobinio fizinio 

aktyvumo trukmę padidinti iki 300 minučių 

per savaitę, o didelio intensyvumo aerobinio 

fizinio aktyvumo trukmę – iki 150 minučių 

per savaitę;  

4. pagyvenę asmenys, kurių prastas fizinis 

pajėgumas, funkcinis pajėgumas ir sutrikęs 

mobilumas, turėtų ne mažiau kaip 3 kartus 

per savaitę treniruoti judesių koordinaciją 

bei pusiausvyrą, kad vyktų griuvimų 

profilaktika, siekiant išvengti kaulų lūžių; 

5. taip pat ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę 

būtina stiprinti pagrindinių (stambiųjų) 

raumenų grupių jėgą siekiant pagerinti 

mobilumą ir užtikrinti griuvimų prevenciją; 

6. kai pagyvenę asmenys dėl pablogėjusios 

sveikatos negali įvykdyti minėtų fizinio 

aktyvumo rekomendacijų, jie turėtų išlikti 

fiziškai aktyvūs atsižvelgdami į realias 

gyvenimo aplinkybes, sveikatos būklę ir 

asmeninius gebėjimus. 

 

 

IŠLEIDO: 
 

Akmenės rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras 

Tel. nr.  (8 425) 37 539 
El. p. info@akmenesvsb.lt 

www.akmenesvsb.lt 

www.facebook.com/akmenesvsb 

Adresas: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė 

 LT – 85145 
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Sveikata ne viskas,  

bet be sveikatos 

 nėra nieko! 
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