
Bendrosios fizinio aktyvumo rekomendacijos suaugusiems asmenims                   

nuo 18 iki 64 metų amžiaus 

  

Per pastaruosius 50–60 metų, pasitelkusi savo intelektą ir modernias technologijas, 

žmonija mechanizavo daug sunkių gamybos, gavybos, žemės ūkio ir kitų procesų, todėl 

profesinėje veikloje lieka vis mažiau fizinio aktyvumo. Labai mažas darbinis fizinis aktyvumas, 

daug laiko, kurį praleidžiame sėdėdami darbe, nepatogi, neergonomiška ar net priverstinė padėtis 

sėdint kartu su kitais rizikos veiksniais (pvz.: dideliu darbo tempu, ilgalaikiu stresu, rūkymu ir 

pan.) ypatingai padidina riziką sirgti įvairiomis lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Taip pat 

pastaraisiais dešimtmečiais labai pasikeitė suaugusiųjų laisvalaikio ir pramogų pobūdis – tapo 

žymiai fiziškai pasyvesnis. 

 Yra sukaupta labai daug patikimų mokslinių duomenų, kurie patvirtina, kad ilgalaikis 

mažas suaugusių žmonių  fizinis aktyvumas ar sėdimas gyvenimo būdas yra svarbus antsvorio bei 

nutukimo,  hiperlipidemijos, 2-ojo tipo cukrinio diabeto, depresijos ir nerimo sutrikimų, 

osteoporozės, kai kurių vėžio formų veiksnys, kuris reikšmingai padidina bendrąjį mirtingumą. 

Gausūs moksliniai tyrimai įrodė, kad reguliarus fizinis aktyvumas turi platų poveikio 

diapazoną ir tiesiogiai teigiamai veikia kaulų ir raumenų, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo 

sistemas, palaiko būtiną energijos apykaitos balansą, mažina širdies ir kraujagyslių ligų rizikos 

veiksnius, didina kaulų tankį ir mineralizaciją, gerina nervų sistemos veiklą, taip pat teigiamai 

veikia imuninės sistemos veiklą ir pan. Yra pakankamai mokslinių įrodymų, kad fizinis aktyvumas 

– viena iš svarbiausių sveiko gyvenimo būdo sudėtinių dalių, kuri daro teigiamą įtaką ne tik fizinei 

sveikatai, bet ir psichinei sveikatai, gyvenimo kokybei, socialiniam asmens aktyvumui ir pan.  

Kad pagerėtų širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų būklė, raumenų jėga ir 

ištvermė, padidėtų kaulų tankis ir tvirtumas, pagerėtų bendra organizmo funkcinė sveikata, 

sumažėtų nerimo ir depresijos simptomai ir pan., šios amžiaus grupės žmonėms yra 

rekomenduojama:  

• Kasdien sukaupti mažiausiai 30 minučių vidutinio intensyvumo fizinės  veiklos. Žodis „sukaupti“ 

reiškia, kad dienos fizinio aktyvumo norma gali būti pasiekta, pavyzdžiui, per 2 kartus po 15 



minučių ar net per 3 kartus po 10 minučių. Didžioji dalis kasdienės fizinės veiklos turi būti ilgai 

trunkanti ištvermę lavinanti (aerobinė) veikla. 

• Bet kokia fizinė veikla turi vykti ne trumpesniais kaip 10 minučių intervalais, nes kitaip yra 

negaunamas pakankamas teigiamas poveikis sveikatai.  

• Kaip alternatyva gali būti rekomenduojama ne mažiau kaip 15 minučių didelio intensyvumo 

fizinės veiklos kasdien arba atitinkamas vidutinio ir didelio intensyvumo fizinės veiklos derinys. 

• Suaugę asmenys, kurie nori gauti didesnės naudos savo sveikatai, turėtų vidutinio intensyvumo 

ištvermės lavinimo fizinės veiklos trukmę padidinti iki 60 minučių per dieną, o didelio 

intensyvumo aktyvumo trukmę – iki 30 minučių per dieną. Arba, kaip jau minėta, galima taikyti 

skirtingo intensyvumo veiklos derinį ir taip gauti rekomenduojamą fizinį krūvį.  

• Taip pat bent 2 kartus per savaitę ar dažniau yra patartina stiprinti stambiųjų raumenų grupių jėgą 

įvairiais jėgos pratimais. 

Šios bendrosios rekomendacijos yra tinkamos visiems sveikiems suaugusiems asmenims 

nuo 18 iki 64 m. amžiaus, nepriklausomai nuo lyties, socialinės ar ekonominės padėties, jeigu nėra 

kokių nors specifinių kontraindikacijų. Jos gali būti taikomos ir žmonėms, kurie serga lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis (jei jos nesutrikdo judėjimo funkcijos), pavyzdžiui, arterinė hipertenzija, 

antsvoris ir nutukimas, 2-ojo tipo cukrinis diabetas ir pan. Tačiau jiems yra būtina specialistų 

konsultacija ar net nuolatinė priežiūra, priklausomai nuo sveikatos būklės.  

 

 

Parengė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos 

priežiūrą mokykloje Darina Klimaitienė pagal Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos 

centro medžiagą. 


