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Ši metodinė-informacinė medžiaga yra skirta visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, 
sveikos gyvensenos ugdytojams ir renginių organizatoriams. Kiekvienas skyrius yra skirtas trumpai 
išanalizuoti tam tikrą fizinio aktyvumo renginių organizavimo ar vertinimo aspektą. Šiame leidinyje 
iš pradžių aptariami bendrieji su fiziniu aktyvumu susiję dalykai ir fizinio aktyvumo būklė Lietuvoje, o 
toliau detaliau aprašomas fizinio aktyvumo renginių organizavimas ir jų vertinimas (šie skyriai turėtų 
praversti praktiniame darbe). Patys svarbiausi apibrėžimai, faktai, teiginiai ar duomenys yra išskirti 
paryškintu („bold“) šriftu. Įvairaus pobūdžio praktiniai patarimai rengiant visuomenės sveikatos ren-
ginius ir skatinant fizinį aktyvumą tekste yra apibrėžti. Įvairių fizinio aktyvumo sąvokų apibrėžimus ir 

paaiškinimus rasite skyriuje „Terminų žodynėlis“ metodinės-informacinės medžiagos pabaigoje.

Įvadas

Žmogus (kaip ir bet kuris kitas gyvas padaras) buvo sukurtas judėti. Žmonių rūšies 
gebėjimas išlikti beveik visada priklausė nuo judėjimo. Maždaug iki 18–19 šimtme-
čių žmonės gyveno kaip maisto (kartais net maisto atliekų) rinkėjai, amatininkai, me-
džiotojai, žvejai, ūkininkai ir kariai. Todėl 99,9 proc. žmonijos istorijos tam tikri fiziniai 
gebėjimai ir fizinis pajėgumas buvo reikalingi kasdieniame gyvenime ir būtini norint 
išlikti tuometiniame pasaulyje (Astrand, 1986). Žmonių rūšis ne tiktai išgyveno sunkiai 
dirbdama, bet net klestėjo iki automobilio, televizijos, mobiliųjų telefonų, vaizdo žai-
dimų ir interneto pasirodymo. Tiktai paskutinių kelių kartų kasdienybėje fizinio dar-
bo, namų ruošos fizinis aktyvumas sumažėjo tiesiog dramatiškai.  Industrializuotose 
ir urbanizuotose šalyse ir ypač miestuose jis beveik išnyko. Liko tik laisvalaikio fizinis 
aktyvumas, kuris tiesiogiai priklauso nuo žmogaus asmeninių nuostatų bei įpročių.

Tampa akivaizdu, kad daugelis lėtinių neinfekcinių ligų, sparčiai plintančių šiuo-
laikiniame pasaulyje, iš esmės yra susijusios su didėjančiu fiziniu pasyvumu. Išvada 
paprasta – įprasta fizinė veikla turi biologinį pagrindą, paremtą specialia vidine or-
ganizmo kontrole, ir ilgiau trunkantis fizinis pasyvumas sutrikdo normalų organizmo 
funkcionavimą bei prisideda prie lėtinio energijos pusiausvyros sutrikimo (Rowland, 
1998). Šios išvados nėra autoriaus raginimas vėl sugrįžti prie sunkaus, alinančio fizinio 
darbo, kurį kentė mūsų protėviai ir kuris neabejotinai kenkė sveikatai. Tai patvirtina 
daugybės archeologinių kasinėjimų metu rasti artefaktai. Greičiau tai yra savotiškas 
priminimas, kad visų mūsų kūnai turi nepanaikinamą ir nepakeičiamą fizinės vei-
klos poreikį. Jei norime, kad mūsų bendra fizinė ir psichinė sveikata bei funkcionalu-
mas būtų optimalūs, mes reguliariai turėtume būti fiziškai aktyvūs.

Daugelyje tyrimų fizinis pasyvumas nurodomas kaip vienas svarbiausių veiksnių, 
prisidedančių prie vaikų ir paauglių nutukimo paplitimo Europoje ir visame pasaulyje 
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(Livingstone, 2001; Speiser, Rudolf et al., 2005; Fontaine, 2008 ir kt.). Su fiziniu pasy-
vumu siejama 3,5 proc. visų suaugusių asmenų ligų ir 5–10 proc. visų mirčių Europos 
regione (WHO, 2002). Fizinis pasyvumas didina reliatyvų pavojų susirgti širdies vai-
nikinių arterijų ligomis apie 45 proc., galvos smegenų insultu apie 60 proc., pirmine 
arterine hipertenzija apie 30 proc. ir osteoporoze apie 59 proc. (Booth, Lees, 2007).

Net mažo intensyvumo fizinė veikla, tokia kaip vaikščiojimas ar važiavimas dvira-
čiu ir kt., sumažina ankstyvos mirties riziką nuo įvairių lėtinių neinfekcinių susirgimų 
(Lee et al., 2000; Bourgkard et al., 2005; Löllgen et al., 2009; Woodcock et al., 2011 ir kt.). 

Bendri abipusiai fizinio aktyvumo ir sveikatos tarpusavio ryšiai gražiai pavaizduoti 
1 paveiksle (pagal Bouchard el al., 1994). 

1 pav. Žinomų Kanados mokslininkų sudaryta schema, kaip fizinis aktyvumas ir kiti 
veiksniai įtakoja žmogaus sveikatą bei gerovę.

Besivystančiose šalyse sparčiai didėjant miestams ir pramonės mastams, fizinis 
pasyvumas jose tampa dar didesne problema nei ekonomiškai išsivysčiusiuose kraš-
tuose. Fizinio aktyvumo sumažėjimą besivystančiose šalyse iš dalies lemia greitai di-
dėjantis gyventojų skaičius, augantis ekonominis skurdas, aukštas nusikalstamumo 
lygis, didėjantis oro užterštumas, parkų, šaligatvių, sporto, poilsio įrenginių trūkumas 
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ir kitos priežastys, todėl reikalingos veiksmingos kompleksinės visuomenės sveikatos 
gerinimo priemonės, keičiančios gyventojų fizinės veiklos įpročius (WHO, 2004).

Vyrauja nuomonė, kad populiarūs ir labai Lietuvoje pamėgti įvairaus pobūdžio fizi-
nio aktyvumo renginiai (pavyzdžiui, didelio masto tarptautiniai sporto renginiai, tokie 
kaip olimpinės žaidynės ar pasaulio, Europos krepšinio bei futbolo čempionatai, bei vie-
tiniai masiniai sveikatingumo renginiai – bėgimo ar dviračių maratonai ir kt.), patraukliai 
pristatomi žiniasklaidos, turi įtakos gyventojų fizinio aktyvumo didėjimui. Todėl įvai-
riausiais fizinio aktyvumo renginiais siekiama skatinti Lietuvos gyventojus būti fiziškai 
aktyvesnius ir pasirinkti sveikesnį gyvenimo būdą. Pavyzdžiui, važiuoti dviračiu į mo-
kyklą (ir atgal) arba į darbą, daugiau vaikščioti pėsčiomis, mažiau naudotis asmeniniu 
ir visuomeniniu transportu, nesinaudoti liftu, dalį laisvalaikio skirti mėgstamai fizinio 
aktyvumo rūšiai (plaukioti, bėgioti, irstytis valtimi, žaisti krepšinį, tinklinį ar futbolą, va-
žinėtis dviračiu ir pan.), per atostogas rinktis aktyvų poilsį ir pan. Tuo prisidengiant, vie-
šojoje erdvėje buvo aktyviai platinama informacija, kad net naujo Nacionalinio stadiono 
statyba Vilniuje duos teigiamą impulsą Lietuvos gyventojų bendrajam fiziniam aktyvu-
mui. Tačiau gausūs užsienio autorių tyrimai, deja, nepatvirtina, kad didžiajam sportui 
skirtos infrastruktūros poveikio bendrajam gyventojų fiziniam aktyvumui ir jų sveikatai 
(eiliniam vartotojui ji dažniausiai nėra prieinama). Tai tėra dar vienas nevykęs Lietuvos 
projektas, kai buvo iššvaistytos milžiniškos pinigų sumos.   

Jau seniai sveikatos skatinimo paradigma tapo teiginys „sveikas pasirinkimas turi 
būti lengvas pasirinkimas“ (Ottawa, 1986). Kai kuriose besivystančiose ir ypač ekono-
miškai išsivysčiusiose šalyse daug išteklių yra skiriama įvairioms šalies gyventojų fizinio 
aktyvumo skatinimo strategijoms bei programoms įgyvendinti (PSO, 2005). Tačiau ne 
visada yra nustatomi griežti ir konkretūs vertinimo kriterijai, kad būtų įvertintas trumpa-
laikių ir ilgalaikių renginių poveikis savijautai ir sveikatai. Siekiant įvertinti įvairių fizinio 
aktyvumo renginių kokybę ir efektyvumą, reikalinga konkreti ir aiški tokio tipo renginių 
vertinimo sistema, gal net stebėsena ir kontrolė. Patys sudėtingiausi klausimai – kurie 
fizinio aktyvumo renginių kriterijai svarbiausi ir kaip jie sietini su konkrečios populiacijos 
sveikata. Valstybės, kurioms pavyko ilgesniam laikui padidinti savo gyventojų fizinį akty-
vumą, laikosi ekologinio (ar visuminio) požiūrio, kuris pagrįstas  sveiko gyvenimo būdo 
propagavimu ir politikos, skatinančios reikiamus aplinkos, socialinius ir kultūros poky-
čius, formavimu (WHO, 2007). Kai kuriose užsienio šalyse įgyvendinant fizinio aktyvumo 
skatinimo politiką pereita nuo individualaus (asmeninio) fizinio aktyvumo skatinimo 
prie aukštesnio lygmens strategijų, apimančių globalius politinius sprendimus ir aplin-
kos keitimą. Tyrimais įrodyta, kad šalių, kuriose buvo imtasi radikalių politinių žingsnių 
ir aplinkos pokyčių (Suomijoje, Šveicarijoje, Nyderlanduose ir kt.), gyventojai yra fiziškai 
aktyvesni, palyginti su gyventojais tų šalių, kur šie pokyčiai ne tokie reikšmingi (Belgija, 
Ispanija, Vokietija) (Stähl et al., 2002).

Lietuvoje savivaldybių, seniūnijų, mokyklų ar visuomenės sveikatos biurų lygme-
niu dažniausiai vykdomi nedideli, tačiau labai reikalingi fizinio aktyvumo renginiai 



8

(ypač dažni pavasario ir rudens laikotarpiais), pritraukiantys tikslines gyventojų gru-
pes bei pavienius atsitiktinius smalsuolius. Deja, dažniausiai jie turi tik vienkartinį 
arba trumpalaikį poveikį. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad vis dažniau vykdomi ir 
ilgalaikiai, net kelis mėnesius trunkantys įvairūs užsiėmimai. Tai neabejotinai teigiami 
pokyčiai renginių organizavimo srityje. Norint suformuoti naujus stabilius sveikos gy-
vensenos įgūdžius ar įpročius, pavienių renginių tikrai nepakanka. Ir viena svarbiau-
sių to priežasčių yra ypač lėtai vykstantys asmeninių pažiūrų, nuostatų ir gyvensenos 
pokyčiai. 

Įvairūs fizinio aktyvumo renginiai yra reikalingi ne tik didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose (čia jų organizuojama pakankamai), bet ypač miesteliuose bei kaimuose. Būtina 
į praktinius fizinio aktyvumo užsiėmimus įtraukti kuo daugiau Lietuvos gyventojų. Tik 
svarbu, kad tai būtų ne vien spalvingos, triukšmingos, perdėm išreklamuotos ir išpūs-
tos masinės akcijos su dideliu biudžetu, tevykstančios 1 ar 2 kartus per metus. Akivaiz-
du, kad Lietuvoje taip mėgstamos šios triukšmingos „sporto“ šventės ar akcijos, kurių 
metu vis dažniau pozuoja politikai, verslininkai ar kitas Lietuvos „elitas“, daro menką 
įtaką gyventojų fiziniam aktyvumui. Belieka tikėtis, kad tokios nuolat vykstančios ak-
cijos padeda formuoti sveikesnio ir aktyvesnio visuomenės nario įvaizdį, kuris per ilgą 
laiką gali virsti visuomenine elgesio norma. 

1 skyrius. Fizinio aktyvumo tyrimai Lietuvoje

Lietuvoje per nepriklausomybės metus yra atlikta labai daug su fiziniu aktyvumu su-
sijusių tyrimų. Tačiau absoliučią jų daugumą sudaro ne tiesioginiai, didelio tikslumo ir pa-
tikimumo fizinio aktyvumo tyrimai, o įvairūs Lietuvos piliečių gyvensenos tyrimai, kurių 
metu buvo siekiama išsiaiškinti kuo daugiau įvairių gyvensenos veiksnių. Šių tyrimų klau-
simynuose dažniausiai naudojami keli, kartais ne visai aiškūs ar konkretūs klausimai apie 
fizinį aktyvumą, o daugeliui šių klausimynų nebuvo atliktos standartizacijos procedūros, 
kas labai sumenkina tyrimų metu gaunamus duomenis. Daugumai šių klausimynų nėra 
atlikti jokie palyginamieji tyrimai, gauti rezultatai nepatikrinti objektyviais matavimo me-
todais (sertifikuotais žingsniamačiais, akcelerometrais, dvigubai žymėto vandens meto-
du ir kt.), kaip tai daroma kai kuriose užsienio valstybėse, siekiant kuo didesnio gaunamų 
duomenų tikslumo (Rowlands et al., 1997; Wareham et al., 2003; Telford et al., 2004; van 
Poppel et al., 2010 ir kt.). Užsienio moksliniai tyrimai patvirtina, kad apklausos metodu 
gauti fizinio aktyvumo duomenys gali reikšmingai skirtis nuo duomenų, gautų naudojant 
objektyvius matavimo metodus (Rowlands et al., 1997; Welk et al., 2000; De Vriendt et al., 
2009 ir kt.). Todėl lyginti Lietuvoje atliktų skirtingų tyrimų duomenis nėra jokios galimybės 
ir jų patikimumas dažniausiai yra abejotinas, o skirtingais tyrimais gauti duomenys dažnai 
tiesiog prieštarauja vieni kitiems. Tokia yra fizinio aktyvumo mokslo realybė Lietuvoje.
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Lietuvoje, deja, iki šiol nėra sukurta nuolatinė patikima fizinio aktyvumo stebėsenos 
sistema, nors bandymų būta. Visgi yra atlikta vertingų ir kokybiškų gyvensenos įpročių 
tyrimų, kaip „FINBALT Health Monitor“, CINDI, HBSC ir kt. Šių tyrimų duomenis iš dalies 
galima panaudoti ir vertinant fizinio aktyvumo būklę bei jos tendencijas Lietuvoje. Kūno 
kultūros ir sporto departamentas taip pat reguliariai atlieka Lietuvos gyventojų sportavi-
mo įpročių tyrimus, kurių duomenis tarpusavyje jau galima palyginti. Tikslumo dėlei reikia 
paminėti, kad per visą Lietuvos istoriją tik keletą kartų tiriant gyventojų fizinį aktyvumą 
buvo panaudoti standartizuoti, daugelį kartų pasaulyje patikrinti bei naudoti klausimynai. 
Pavyzdžiui, 2005 m. Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos sporto universite-
tas) naudodama išverstą IPAQ (angl. International physical activity questionnaire) klausimy-
ną atliko moksleivių fizinio aktyvumo tyrimą (Volbekienė ir kt., 2007). Įgyvendinant Viešos 
elektroninės fizinio aktyvumo monitoringo sistemos sukūrimo ir įdiegimo Lietuvos fizinio 
aktyvumo ir sveikatos asociacijos tinklalapyje projektą (SAM ir LFASA sutartis, registraci-
jos Nr. S-256, 2011 m. spalio 18 d.), yra sukurta pripažinto Tarptautinio fizinio aktyvumo 
klausimyno (IPAQ) ilgosios ir trumposios lietuviškos versijos (IPAQ-LT) duomenų apdoro-
jimo ir pateikimo programinė įranga, leidžianti 18–65 m. amžiaus Lietuvos gyventojams 
įsivertinti, modeliuoti ir stebėti laiko požiūriu asmeninius fizinio aktyvumo pokyčius. Deja, 
ši sistema veikia nepakankamai efektyviai.

Du kartus panašus tyrimas atliktas panaudojus Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau 
– PSO) rekomenduotą Globalų fizinio aktyvumo klausimyną GPAQ (angl. Global Physical 
Activity Questionnaire). Pirmą kartą jis buvo atliktas Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 
– SAM) užsakymu, o duomenis apdorojo Higienos instituto darbuotojai (Valintelienė ir kt., 
2012). Tačiau gauti ir skelbti duomenys gali turėti nemažą paklaidą, nes tyrimą atliko su 
fiziniu aktyvumu nieko bendra neturintys specialistai (tai dažnas reiškinys, menkinantis 
pasaulio ir Lietuvoje fizinio aktyvumo mokslo pasiekimus), apklausa buvo atliekama te-
lefonu ir buvo naudota ne visai tiksliai išversta originali GPAQ klausimyno 2 versija. Antrą 
kartą tyrimas SAM užsakymu buvo atliktas 2013 metais Sveikatos mokymo ir ligų preven-
cijos centro ir visuomenės sveikatos biurų darbuotojų pastangomis, ištaisius klausimyno 
tekstą ir pasitelkus specialiai parengtus apklausėjus. Tyrimo duomenys dar apdorojami, 
todėl mokslinėje literatūroje dar neskelbti. Reikia tikėtis, kad ši specializuota fizinio akty-
vumo apklausa taps nuolatine ir jos atlikimas bus toliau tobulinamas.

2 skyrius. kodėl mažėja bendrasis fizinis aktyvumas

Kas gi daro tiesioginę ir netiesioginę įtaką mažėjančiam vaikų ir suaugusiųjų fizi-
niam aktyvumui? Tai yra svarbiausias klausimas, į kurį būtina atsakyti, norint bent jau 
išlaikyti esamą fizinio aktyvumo lygį Lietuvoje. Nėra ir negali būti kokio nors vieno 
konkretaus atsakymo, kadangi žmogų veikia daug įvairiausių vidinių ir išorinių veiks-
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nių. Kai kurie veiksniai yra nuolatiniai ir beveik nekinta. Tačiau dalį veiksnių galima būtų 
laipsniškai veikti sveikatai naudinga kryptimi arba bent pradėti jų kryptingą keitimą. Žino-
ma, siekiant tokių sudėtingų tikslų būtini ilgalaikiai, gerai apgalvoti politiniai sprendimai 
Seimo ir Vyriausybės lygmeniu, pradedant veiksminga bei įgyvendinama Sporto plėtros 
strategija (dabartinė, skirta 2011–2020 metų laikotarpiui, yra perdėm deklaratyvi, nepa-
grįsta lėšomis ir sunkiai įgyvendinama). Norint sumažinti Lietuvos gyventojų sergamumą, 
ypač lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, būtina panaudoti visas turimas priemones laips-
niškai didinant visų socialinių sluoksnių gyventojų bendrąjį fizinį aktyvumą. Žinoma, lė-
tinių neinfekcinių ligų plitimą pasaulyje skatina ne vien bendrojo fizinio aktyvumo stoka. 
Pavyzdžiui, tokią paprastą ir efektyvią strategiją siūlo Lietuvos širdies asociacija (bendra-
darbiaudama su tarptautinėmis organizacijomis), kuri ypač aktyviai ir nuosekliai vykdo 
įvairias prevencines širdies ir iš dalies kraujagyslių ligų programas: rūkymo ribojimas; 
alkoholio vartojimo ribojimas; fizinio aktyvumo skatinimas; valgomosios druskos 
maiste ribojimas (Laucevičius, 2010). Tai puikus praktinės veiklos algoritmas.

Skatinant fizinį aktyvumą valstybiniu, politiniu lygiu būtina atsižvelgti į įvairaus lygio 
PSO ir Europos Sąjungos (toliau – ES) strategines rekomendacijas dėl lėtinių neinfekcinių 
ligų profilaktikos: Baltąją knygą dėl sporto (Europos Komisijos tinklalapis), Baltąją knygą 
dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusiomis sveikatos proble-
moms spręsti (Europos Komisijos tinklalapis), 2004 m. PSO Globalią mitybos ir fizinio ak-
tyvumo strategiją sveikatai (PSO oficialus tinklalapis (1)), Fizinio aktyvumo skatinimo dėl 
sveikatos Europoje 2007 m. projektą (PSO oficialus tinklalapis), 2010 m. PSO Globalias fizi-
nio aktyvumo rekomendacijas sveikatai (PSO oficialus tinklalapis (2)) ir kitus dokumentus. 

Yra žinoma, kad bendrasis žmogaus fizinis aktyvumas pasireiškia 4 pagrindinėse gy-
venimo srityse (Caspersen et al., 1985), o penktoji būtų pats sportas (mėgėjiškas ar profe-
sionalus): 

1. laisvalaikio-rekreacinėje;
2. profesinėje-darbinėje (vaikams ir paaugliams tai mokykla); 
3. namų ruošos ir ūkio; 
4. mobilumo (transporto).
Reali galimybė laisvalaikiu pasinaudoti įvairia, ypač nemokama fizinio aktyvumo inf-

rastruktūra bei įranga ir sveikatingumo paslaugomis gali turėti nemažą poveikį žmonių 
sveikatai. Tą patvirtina gausūs užsienio šalių moksliniai tyrimai. Tačiau gyventojai dažnai 
susiduria su finansinėmis ar kitomis kliūtimis naudodamiesi, pavyzdžiui, mokamomis pas-
laugomis (privatūs klubai, baseinai, salės ir pan.) ar išvystyta, bet toli esančia infrastruk-
tūra (dėl didelių transporto išlaidų, nevykusios transporto infrastruktūros ir didelių laiko 
sąnaudų), ir pan. (Talen, 1998; Giles-Corti, Donovan, 2002; Bryant et al., 2004; Sai Yi Pan et 
al., 2009; Lamb et al., 2010 ir kt.). Taigi, viena didelė problema – infrastruktūros trūkumas 
ar jos netolygus paskirstymas.

Yra žinoma, kad asmenys, priklausantys žemesniems ekonominiams-socialiniams 
sluoksniams, turi reikšmingai didesnę riziką nukentėti nuo įvairių psichosocialinių kinta-
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mųjų, kurie daro tiesioginę įtaką šių grupių sergamumui ir mirtingumui (Williams, 1990; 
Kaplan et al., 1996 ir kt.). Svarbus veiksnys plėtojant fizinį aktyvumą yra fizinio aktyvumo 
įrangos (infrastruktūros) ir paslaugų kokybė ir jų įperkamumas, o ne jų kiekis (Lamb et 
al., 2010). Lietuvai ypač svarbus galimų paslaugų įperkamumas, nes miestuose sveikatin-
gumo infrastruktūra yra išvystyta tikrai gerai.

Keliose pavienėse studijose teigiama, kad net nutukimas (Ross, Tremblay et al., 2007) 
ir fizinis aktyvumas (Ellaway, Macintyre, 1996; Cubbin, Sundquist et al., 2006) yra tiesiogiai 
sietini su tuo, kokioje aplinkoje gyvena žmonės. Tačiau detalūs mechanizmai, kuriais fizinė 
aplinka daro įtaką asmens fiziniam aktyvumui, dar nėra galutinai išsiaiškinti, nes daugelis 
pasaulyje atliktų tyrimų nepatvirtina tiesioginio priežastinio ryšio (Giles-Corti, Donovan, 
2002; Van Lenthe et al., 2005; Timperio et al., 2006; Macintyre al., 2006 ir kt.). 

Kitas svarbus aspektas, veikiantis kartu su socialinės bei fizinės aplinkos veiksniais 
(kartais daug svarbesnis nei jie), yra asmeninė motyvacija ir savo efektyvumo suvoki-
mas (apie tai išsamiai rašoma šios metodinės-informacinės medžiagos 3 skyriuje) siekiant 
pasinaudoti esama infrastruktūra, priemonėmis ir minėtomis paslaugomis (Ryan et al., 
2009; Lamb et al., 2010; Duncan et al., 2010 ir kt.). 

Lietuvoje, deja, per mažai lėšų ir dėmesio skiriama rekreacinėms zonoms, parkams, 
dviračių takams ir kitai fiziniam aktyvumui įtaką darančiai infrastruktūrai. Vietinių parkų, 
stadionų, poilsio ir rekreacinių zonų teikiamos galimybės turėtų tapti vietinių bendrijų 
projektų ar programų esmine dalimi, kadangi būtent juos naudojant galima sėkmingai 
sujungti įvairius fizinio aktyvumo plėtojimo veiksnius (fizinius, socialinius, aplinkos ir or-
ganizacinius) į vieną visumą. Kita vertus, šalyje kuriasi vis daugiau privačių sporto ir sveika-
tingumo centrų, sudarančių sąlygas mankštintis žmonėms, gaunantiems vidutines ar net 
mažesnes pajamas. Tai ypač svarbu. Šios industrijos paslaugomis dažniausiai pasinaudoja 
dirbanti, aktyvi ir finansiškai sėkminga jaunų Lietuvos gyventojų dalis, dažniausiai gyve-
nanti didžiuosiuose miestuose, kur sutelkta absoliuti dauguma sveikatingumo ir sporto 
centrų (Kūno kultūros ir sporto departamento užsakymu 2007 ir 2011 metais atliktų tyri-
mų duomenys).

Visus gyventojų fizinį aktyvumą veikiančius veiksnius (tiek teigiamai, tiek ir neigia-
mai) galima būtų santykinai sugrupuoti į 4 svarbiausias grupes:

1. asmeninės psichinės ir fizinės ypatybės; 
2. šeimos, artimųjų, draugų įtaka;
3. fizinė aplinka; 
4. socialinė aplinka ir politika.
Visi šie veiksniai arba skatina, arba slopina gyventojų fizinį aktyvumą. Tačiau 

vienas reikšmingiausių veiksnių, lemiančių bendrąjį gyventojų fizinį aktyvumą, yra 
pakitęs ir per lėtai kintantis šiuolaikinės visuomenės bei politikų požiūris į fizinį 
aktyvumą. 

Niekas neabejoja, kad absoliuti dauguma mažų vaikų teigiamai žiūri į bet kokią fi-
zinę veiklą ir įvairius judrius žaidimus ar pratimus. Tačiau jiems paaugus fizinis aktyvu-
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mas gerokai sumažėja (Zuozienė, 1998; Sallis, 2000; Blauzdys, Jasiūnas, 2000; Kardelis 
ir kt., 2001 ir kt.). Fizinis aktyvumas yra linkęs natūraliai mažėti su amžiumi – ir kuo 
vyresni tampame, tuo labiau (Sallis, 2000; Caspersen et al., 2000; Telama et al., 2005 ir 
kt.). Kai kurių studijų duomenys parodė, kad didžiausias fizinio aktyvumo smukimas 
yra tarp 13 iki 18 metų (Sallis, 2000; Caspersen et al., 2000; Herman, Craig et al., 2009 ir 
kt.). Kiti moksliniai duomenys rodo, kad kritinis amžius, kai fizinis aktyvumas pradeda 
sparčiai mažėti, apytiksliai siekia 11 metus (Lasheras et al., 2001). Kitos mokslinės stu-
dijos teigia, kad šis mažėjimas prasideda dar anksčiau – apie 9 gyvenimo metus ir pa-
sibaigia 15–18 gyvenimo metais (Kimm et al., 2002; Nader et al., 2008 ir kt.). Pradedant 
mokykliniu amžiumi fizinės veiklos lygis mažėja apie 7 proc. per metus ir didžiausias 
smukimas, iki vaikas suauga, įvyksta būtent paauglystėje − apie 60–70 proc. (Dumith 
et al., 2011 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kad aktyvi fizinė veikla (ypač užklasinė) mokykli-
niame amžiuje daro teigiamą įtaką ir suaugusių asmenų fizinei veiklai ir sveikatos bū-
klei (Hancox et al., 2004; Harrison, Narayan, 2005; Telama et al., 2005; Jose et al., 2011 ir 
kt.), darytina išvada, kad fizinio aktyvumo plėtojimo programos visų pirma turėtų 
būti skirtos vaikams ir paaugliams. 

Kad mergaičių ir merginų fizinis aktyvumas mažėja sparčiau nei berniukų ir yra 
reikšmingai mažesnis, rodo Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbai (Zuozienė 1998; 
Kardelis ir kt., 2001; Jankauskienė ir kt., 2005; Armonienė, 2007 ir kt.). Daugelis didelių 
mokslinių tyrimų patvirtina, kad apskritai moterų fizinis aktyvumas įvairiose amžiaus 
grupėse ir įvairiose šalyse yra mažesnis nei vyrų (Caspersen et al., 2000; Plonczynski, 
2003; Lim, Taylor, 2005; Grabauskas ir kt., 2009; Shaw et al., 2010 ir kt.). Todėl ir fizinio 
aktyvumo renginiuose visada turėtume daugiau dėmesio skirti merginoms ir mo-
terims. 

tėvai, šeimos nariai, draugai, kaimynai ir vietos bendruomenė yra puikūs 
„įrankiai“, padedantys vaikams ir paaugliams susiformuoti reikiamus kasdienio gyve-
nimo įpročius ir ugdantys sveiką gyvenseną bei fizinį aktyvumą. 

Apibendrinant šį skyrių ir gausių mokslinių tyrimų duomenis, galima teigti, kad 
fizinis aktyvumas Lietuvoje, panašiai kaip ir kitose ES valstybėse, laipsniškai mažėja 
(arba išlieka nepakitęs) dėl daugelio priežasčių. Svarbiausios iš jų: 

1. Daugelio vaikų ir suaugusiųjų (jau nekalbant apie pagyvenusius žmones) lais-
valaikis tapo itin fiziškai pasyvus: išmanieji telefonai, kabelinė ar palydovinė 
televizija su daugybe patrauklių kanalų, kompiuteriai žaidimai ir internetas 
(„Skype“, „Facebook“, „You Tube“, „Twitter“ ir kt. muzikinės, žaidimų bei komu-
nikacijos programos, įvairios žaidimų konsolės, jungiamos prie kompiuterio 
ar televizoriaus, ir pan.). Šios technologijos per paskutinius 20–30 metų iš es-
mės pakeitė Lietuvos ir kitų ES valstybių gyventojų laisvalaikio įpročius bei 
pomėgius į fizinio pasyvumo pusę. 
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2. Pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose kūno kultūros pamokų be-
veik nepadaugėjo, nors Kūno kultūros ir sporto įstatyme yra įteisintos 3 pa-
mokos. Jas sistemingai lankančių mokinių skaičius laipsniškai mažėja, didėja 
atleistų nuo kūno kultūros pamokų mokinių skaičius, mažėja fizinio aktyvu-
mo pertraukų metu (kas ypač svarbu), didėja kai kuriomis lėtinėmis ligomis 
(akių ir akių priedėlių susirgimais, laikysenos sutrikimais, alerginiais susirgi-
mais ir kt.) sergančių ir blogai ar prastai savo sveikatą vertinančių mokinių 
skaičius, didėja mokymosi krūviai ir reikalavimai moksleiviams, mažėja lais-
valaikio fizinis aktyvumas ir pan. Aukštosiose mokyklose kūno kultūra kaip 
privalomas dalykas baigia galutinai sunykti, išskyrus kelias specializuotas 
aukštąsias mokyklas. 

3. Fiziškai aktyvioms pramogoms netinkama, nepritaikyta aplinka (namų, mo-
kyklos, kiemo, bendruomenės, gyvenamojo rajono) – nėra įrengtų sporto bei 
poilsio aikštelių arba jos nepritaikytos, trūksta įrengimų, dviračių ir bėgiojimo 
takų, parkų, poilsio zonų, tinkamų savarankiškam ar organizuotam sportavi-
mui, ir pan. 

4. Palaipsniui didėja motorizuotų transporto priemonių (tampa itin populiarūs 
mopedai, motoroleriai, keturračiai ir kitokios keistokos (hibridinės) savaeigės 
transporto priemonės, net kai kurie šiuolaikiniai dviračiai turi elektrinius va-
riklius). Daugėja žmonių, važinėjančių nuosavais automobiliais ar besinaudo-
jančių visuomeniniu transportu. Mažėja pėsčiomis vaikštančiųjų skaičius. 

5. Didžiųjų miestų urbanizacija dažniausiai neprisideda prie sveiko transporto 
plėtojimo (pavyzdžiui, vaikščiojimo pėsčiomis ar važinėjimo dviračiu, rie-
dučiais, riedlentėmis ar kitomis priemonėmis). Nuolat tankėja bei plečiasi 
gyvenamųjų ir kitų pastatų tinklas, vis mažiau vietos lieka visuomeninėms 
bei sveikatingumo reikmėms, didelių miestų infrastruktūra prastai pritaikyta 
visuomenės narių fiziniam aktyvumui. Čia Lietuvai sektinu pavyzdžiu galėtų 
būti Danija, Nyderlandų Karalystė, Švedija, Vokietija, Belgija ir kt.

6. Toliau didėja buitinių ir gamybinių procesų mechanizacija bei automatizacija 
– eskalatorių, liftų, keltuvų, multifunkcinės buitinės, žemės ūkio ir kt. techni-
kos, robototechnikos ir pan. Moksliniai antropologų darbai rodo, kad šiuolai-
kinis žmogus yra labiausiai pasyvus per visą žmonijos evoliucijos istoriją (Cor-
dain et al., 1998). Šiuolaikinis žmogus iš homo sapiens beveik baigia pavirsti į 
homo sendinsis (sėdintįjį). 
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7.  Pasyvūs, nutukę, tingūs ar amžinai užsiėmę tėvai natūraliai slopina vaikų norą 
sportuoti ar aktyviai leisti savo laisvalaikį. Moksliniai tyrimai patvirtina, kad šei-
mose, kuriose tėvai buvo fiziškai aktyvūs, per 50 proc. vaikų taip pat būna ak-
tyvūs. Kartais vaikų fizinį aktyvumą slopina perdėtai atsargus, apsidraudžiantis 
tėvų auklėjimas (kai kurie šiuolaikiniai tėvai bijo net kūno kultūros pamokų lauke, 
žygių į gamtą, neigdami akivaizdžią fizinio aktyvumo bei grūdinimosi svarbą) ir 
perdėtos baimės dėl galimų vaikų sporto traumų per sporto renginius ar varžy-
bas. Ne be pagrindo kai kurie autoriai dabartinius vaikus vadina ištižėlių karta.

8.  Lietuvos sveikatos apsaugos sistema pagrindines lėšas bei pastangas vis dar ski-
ria lėtinių neinfekcinių ir kitų susirgimų gydymui, o ne nuolatinei, gerai apgalvo-
tai ir kryptingai pirminei profilaktikai. Šeimos gydytojai ir įvairių sričių specialistai 
ypač retai skatina sveiką gyvenseną ir kvalifikuotai pataria, kaip užsiimti fiziniu 
aktyvumu. Labai retas specialistas Lietuvoje skiria fizinį aktyvumą kaip komplek-
sinę gydymo priemonę, nors kitose pasaulio šalyse jau taip daroma.

9.  Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (poliklinikos, ambulatorijos, ligoninės) 
ir visuomenės sveikatos priežiūros institucijos (visuomenės sveikatos biurai, 
visuomenės sveikatos centrai) praktiškai tarpusavyje nebendradarbiauja, 
siekdamos ugdyti sveikesnį ir fiziškai aktyvesnį Lietuvos pilietį. Nors tokio 
bendradarbiavimo nauda akivaizdi. 

10. Itin didelis suaugusių žmonių užimtumas (ypač tai pastebima miestuose) ir 
nuolatinis laisvo laiko trūkumas (darbas keliuose darbuose, dideli atstumai nuo 
namų iki darbo vietos ir pan.). Vaikai irgi nė kiek ne mažiau užsiėmę – mokykla, 
įvairūs būreliai, korepetitoriai, papildomi užsiėmimai, pagalba tėvams, broliams 
bei seserims,  ar net darbas. 

11. Bloga socialinė ir ekonominė šeimos  padėtis labai apriboja visų šeimos narių 
laisvalaikio fizinio aktyvumo galimybes. Net jeigu sporto ir sveikatingumo inf-
rastruktūra yra gerai išplėtota ir tolygiai pasiskirstyta, paslaugos ne visada yra 
įperkamos.

12. Nepakanka gerai organizuojamų ir kokybiškų ilgalaikių ar nuolat vykstančių 
fizinio aktyvumo renginių, nepakankamas visuomenės sveikatos biurų ir savi-
valdybių aktyvumas propaguojant sveiką gyvenseną, nepakanka informacijos 
viešojoje erdvėje apie fizinio aktyvumo renginius, nepakanka finansavimo šiems 
renginiams ir projektams. Pavyzdžiui, SAM per metus teskiria tik 200 tūkst. Lt
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   nevyriausybinių organizacijų sveikatingumo projektams įgyvendinti. Tai tikrai 
menka suma, atsižvelgiant į tai, kad kasmet tokių projektų daugėja ir daugelis jų 
skirta nedidelėms vietos bendruomenėms.

13. Nepakankama įvairaus amžiaus žmonių motyvacija būti fiziškai aktyviems. 
Sutuoktinių, kaimynų, draugų ir bendraminčių nedalyvavimas fizinio aktyvu-
mo veikloje slopina norą ir pasiryžimą mankštintis.

3 skyrius. asmens motyvacinė sistema 
ir fizinis aktyvumas

Pastaraisiais dešimtmečiais labai padidėjo dėmesys įvairioms psichologinėms 
teorijoms, kurios turėtų sėkmingai nukreipti sveikos elgsenos pokyčių procesų tyri-
nėjimą link praktiškai būtino supratimo bei aiškumo. Daug įvairių elgsenos keitimo 
teorijų buvo pritaikytos fizinio aktyvumo skatinimui ir plėtojimui, tikintis itin reikš-
mingų rezultatų. 

Egzistuoja nemažai asmens elgesio ir motyvacijos teorijų, kurios tiesiogiai sieja-
mos su įvairiomis asmenybės koncepcijomis (Z. Froido, A. H. Maslou, W. Reicho, B. F. 
Skinerio, G. V. Olporto, A. Banduros ir kt.) arba yra sukurtos jų pagrindu. Siekiant pa-
iliustruoti skirtingus teorinius modelius, toliau pateiktos kelios (visų peržvelgti nėra 
jokios galimybės) išplėtotos ir patobulintos motyvacijos teorijos, kurios dažniausiai 
taikomos fizinio aktyvumo tyrimuose ar skatinimo programose.

Taigi, motyvacija – elgesio, veiksmų, veiklos skatinimo procesas, kurį sukelia 
įvairūs motyvai, motyvų visuma (Psichologijos žodynas, 1993). Būtent ši sistema le-
mia žmogaus elgesį bei veiklą konkrečioje situacijoje, nukreipia jo veiklą ir aktyvumą 
tam tikra kryptimi. Motyvacija nėra pastovus dydis ir nuolat kinta, kaip kinta ir pats 
žmogus, priklausomai nuo įvairių išorinių bei vidinių veiksnių. 

Psichologijoje išskiriamos dvi svarbiausios motyvacijos rūšys:
1. vidinė motyvacija – tai asmens vidinė paskata būti veikliam ir veikti dėl pačios 

veiklos ar tam tikrų jos aspektų, kai asmuo save identifikuoja su konkrečia veikla, ne-
veikiant kitiems išoriniams veiksniams. Tai dar vadinama autonominiu apsisprendimu 
(platesnė sąvoka), kuris apima ir vidinę motyvaciją. Vidinė motyvacija užtikrina trijų 
pagrindinių psichologinių žmogaus poreikių (kompetencijos, autonomijos ir prisiriši-
mo) patenkinimą. Vidinę motyvaciją turintys asmenys savo veikloje nuolat išgyvena 
teigiamus laisvės ir savęs įtvirtinimo jausmus. Tai, savo ruožtu, vėl teigiamai veikia 
vidinę motyvaciją.

2. išorinė motyvacija – tai siekis vienokio ar kitokio išorinio atlygio, paskatini-
mo, pripažinimo ar kito teigiamo rezultato arba bausmės ir gėdos vengimas (platesne 
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prasme tai vadinama kontroliuojama motyvacija ar kontroliuojamu apsisprendimu). 
„Bausmės“ terminas psichologijoje vartojamas turint omenyje ne kažkokias fizines 
bausmes – tai gali būti, pavyzdžiui, prastas įvertinimas mokykloje ar darbe, draugų, 
tėvų, šeimos narių ar pedagogų priekaištai, nuolatinis ar epizodinis emocinis spaudi-
mas iš aplinkinių, pašaipos ar patyčios ir kt. „Bausmės“ terminą psichologijoje įvedė ir 
pagrindė biheiviorizmo šakos pradininkas F. Skineris savo elgesio kontrolės teorijoje 
(Skinner, 1963). Baudimu Skineris vadina bet kokius nemalonius (ar net skausmingus) 
stimulus, kurie eina po tam tikros operantinės reakcijos ir sumažina jos pasikartojimo 
galimybę ateityje (Skinner, 1963).

Motyvai gali būti įsisąmoninti, kai asmuo supranta, kas jį skatina taip veikti, koks 
yra jo esminių poreikių turinys. Šiuos motyvus iš dalies išreiškia asmeniniai interesai, 
įsitikinimai, jausmai ir pan. Kai asmuo nesupranta (taip dažniausiai būna vaikams, re-
čiau – paaugliams), kas jį skatina veikti, kokia tikroji jo veiksmų priežastis, tai vadina-
ma neįsisąmonintais motyvais. Taigi, motyvaciją lemia tiek vidiniai (asmenybės), tiek 
įvairūs išoriniai veiksniai. 

Kalbant apie paauglių ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, šiuo metu pasaulyje yra vi-
suotinai pripažintos ir dažniausiai tyrimams taikomos trys teorijos: tikslo pasiekimo 
teorija (Nicholls, 1984, 1989), asmeninio apsisprendimo teorija (Deci, Ryan, 1985; 
Ryan, Deci, 2000; Ryan, Deci, 2000), elgsenos keitimo(-si) stadijų modelis (Prochas-
ka et al., 1983; Prochaska et al., 1992). Atsižvelgiant į vaikų psichinės ir fizinės raidos 
ypatumus, šios motyvacinės teorijos dažniausiai taikomos vaikams nuo 10–12 metų 
amžiaus. Jaunesnių vaikų elgesio motyvai ištirti daug mažiau, kadangi vaiko asmeny-
bė vystosi (formuojasi) kartu su motyvacine sistema ypač dinamiškai. Be to, vaikams 
yra sudėtinga ar kartais visai neįmanoma pritaikyti specialių standartizuotų klausimy-
nų, naudojamų šiems tyrimams.

Visuotinai pripažinta ir aktyviai taikoma fizinio aktyvumo bei sporto motyvacijos 
tyrimuose yra tikslo pasiekimo teorija (Nicholls, 1984, 1989). Teorija akcentuoja, kad 
kiekvienas asmuo (suaugęs ar paauglys) siekia parodyti kompetenciją ir išvengti 
pasirodyti nekompetentingu bet kokioje gyvenimo situacijoje. savo gebėjimų 
ir kompetencijos suvokimas asmens elgsenos sistemoje tampa vienu iš pačių 
svarbiausių kintamųjų (Nicholls, 1989). Tikslo pasiekimo teorija naudoja dichotomi-
nį modelį ir įvardija du tikslo pasiekimo profilius (arba orientacijas): atlikimo ir meis-
triškumo siekimo (Ames, 1984; Nicholls, 1984, 1989 ir kt.). 

atlikimo profilis (kituose moksliniuose straipsniuose jis vadinamas ego profiliu) 
pabrėžia būtinybę tam tikro asmens gebėjimą ar to gebėjimo atlikimą palyginti 
su kitų asmenų gebėjimais. T. y., ką suaugusysis ar paauglys geba pademons-
truoti ar atlikti, lygindamas save su kitais asmenimis. Antras tikslo pasiekimo 
profilis – meistriškumo (arba užduoties) – asmenį sutelkia į ilgalaikį konkrečios 
kompetencijos išvystymą, asmeninių įgūdžių pagerinimą bei meistriškumo sie-
kį toje srityje. Ši teorija teigia kad abu tikslo pasiekimo profiliai kiekviename žmogu-
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je veikia nepriklausomai vienas nuo kito. Tai reiškia, kad praktikoje abu motyvaciniai 
tikslo pasiekimo profiliai gali sudaryti mažiausiai 4 skirtingus tarpusavio derinius: 1. 
abu aukšto lygio; 2. abu žemo lygio; 3. atlikimo (ego) profilis – aukšto lygio, o meistriš-
kumo (užduoties) – žemo lygio; 4. meistriškumo (užduoties) – aukšto lygio, o atlikimo 
(ego) – žemo (Nicholls, 1989). abu tikslo pasiekimo profiliai bėgant laikui laips-
niškai kinta (Ntoumanis, Biddle, 1999) ir šie pokyčiai yra reikšmingai priklausomi nuo 
asmens išsilavinimo, asmeninės patirties ir suvokimo skirtumų ir visa tai daro tie-
sioginę įtaką asmens ilgalaikei elgsenai konkrečioje srityje (Fox et al., 1994; Stephens, 
2000; Biddle et al., 2003 ir kt.). 

Tarp daugybės išorinių veiksnių, veikiančių asmenį, ir žmogui būdingų vidinių 
įsisąmonintų ar neįsisąmonintų motyvų bei poreikių (kurie yra neatskiriami nuo pri-
gimties) vyksta nuolatinė sąveika bei kaita, kurią ir nagrinėja speciali asmeninio ap-
sisprendimo teorija (angl. Self-Determination Theory – SDT) (Deci, Ryan, 2000; Ryan, 
Deci, 2000). Ši metateorija (ji sudaryta iš 6 kitų išbaigtų psichologinių teorijų) įrodo, 
kad socialiniai ir kultūriniai veiksniai gali palengvinti arba apsunkinti žmogaus 
veiklą tam tikroje srityje (pavyzdžiui, fizinio aktyvumo), pabloginti arba pagerinti 
jos kokybę, reikšmingai veikti žmogaus jausmus, valią ir asmeninę iniciatyvą 
(Deci, Ryan, 2000; Ryan, Deci, 2000). Deci ir Ryan (1985, 1991) pasiūlė asmens apsis-
prendimą konkrečiai veiklai bei gebėjimą keistis apibūdinti trim skirtingais motyvaci-
jos laipsniais (surašyta mažėjimo tvarka): 1. vidinė (vadinamoji tikroji) motyvacija; 
2. išorinė motyvacija (kontroliuojančioji), turinti tris skirtingus reguliacijos tipus 
– išorinio reguliavimo, vidinio reguliavimo ir identifikuoto reguliavimo; 3. motyvaci-
jos nebuvimas. Svarbiausias vaidmuo tenka konkretaus žmogaus susivokimui, kas 
jam asmeniškai svarbu (asmeniniai gyvenimo prioritetai. t. y. ar svarbus jam fizinis 
aktyvumas, gera savijauta, ligų nebuvimas, svorio mažinimas, tobulo išorinio įvaiz-
džio formavimas ir kt.), bei konkrečios aplinkybės, kuriomis jis gyvena ir dirba. Šis 
suvokimas dažniausiai ateina kartu su pakankama asmenine patirtimi, psichologine 
ir intelektine branda. 

Žmogaus tikėjimas bei pasitikėjimas savo gebėjimais yra vidinės motyvacijos 
pagrindas ir veiklos fondas. todėl savo efektyvumo suvokimą (specialiojoje lite-
ratūroje jis dar vadinamas saviefektyvumu arba „Aš“ efektyvumu ir pan.) ir vidinį 
norą dalyvauti fizinėje veikloje daugelis mokslininkų apibūdina kaip pačius 
svarbiausius veiksnius, lemiančius suaugusių asmenų fizinį aktyvumą (Rimal, 
2000; McNeill et al., 2006; Sai Yi Pan et al., 2009 ir kt.). Terminą „savo efektyvumo su-
vokimas“ psichologijoje pirmą kartą pavartojo Albertas Bandura, kurdamas socialinę 
kognityvinę asmenybės teoriją (Bandura, 1977). Trumpai jis apibrėžiamas kaip žmo-
nių mokėjimas suvokti savo sugebėjimą tinkamai elgtis specifinėje situacijoje, atlie-
kant atitinkamus specifinius uždavinius (Perminas ir kt., 2004). Nuo to, kaip konkretus 
asmuo suvokia savo veiklos efektyvumą, priklauso jo veiklos pasirinkimo galimybės 
ir pastangos, kurių prireiks atliekant konkrečias užduotis ir įveikiant kylančius sunku-
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mus. Savo efektyvumo suvokimas turi įtakos elgesio formoms, motyvacijai, elgesio 
organizavimui, emocinėms reakcijoms, laukiant konkrečios situacijos ar į ją pakliuvus 
(Perminas ir kt., 2004).

Daugelio užsienio šalių tyrėjų nuomone, asmens motyvacija yra kertinis veiks-
nys, darantis įtaką jo fiziniam aktyvumui, dažnai labiau reikšmingas nei visi kiti 
fiziniai ar socialiniai veiksniai. Daug tyrimų sporto motyvacijos srityje atskleidė, 
kad asmenys, kuriuos veda daugiausiai išoriniai motyvai, tokie kaip baimė, bausmės 
ar apdovanojimų siekimas, o ne veiklos malonumas ar interesas, sportinėje veikloje 
pasiekia prastesnių rezultatų, o pati fizinė veikla trunka trumpiau. Taigi, siekiant pa-
keisti asmens elgesį, pavyzdžiui, skatinti fizinį aktyvumą, būtina aptikti ir akcentuoti 
vidinius veiklos stimulus, tokius kaip malonumas mankštintis, vidinis pasitenkinimas, 
veiklos įdomumas, ir vengti bet kokio bauginimo, apdovanojimų už veiklą ar baus-
mių. Tyrimai atskleidžia, kad žmonės, kuriuos valdo vidinė motyvacija, pasiekia geres-
nių profesinės ir kitų veiklų rezultatų, ilgiau bei sėkmingiau tęsia tam tikrą pasirinktą 
veiklą. Asmenys, kurie mankštinasi dėl išorinių stimulų, tokių kaip išvaizda, socialinis 
pripažinimas, ar sportuoja dėl to, kad jaučia kaltę prieš save ar kitus, dažniau linkę 
mesti sportuoti ir pasiekia prastesnių rezultatų. Ir atvirkščiai, jei asmuo sportuoja 
dėl funkcinių kūno savybių, tokių kaip sveikata, energija, gera savijauta, bendravimo 
džiaugsmas, pasitikėjimas savimi ir pan., jis linkęs ilgiau tęsti mankštinimąsi, fizinė 
veikla sukelia daugiau teigiamų emocijų. 

Reikėtų pažymėti, kad Lietuvoje motyvacijos sportui tyrimų yra atlikta tikrai ne-
daug (nors jų svarbą įrodo pasaulinė praktika), jie yra ganėtinai siauri (tirtos mažos 
socialinės grupės), nepakankamai tikslūs, kai kuriuose iš jų panaudoti netikslūs ar ne 
visai tinkami specifiniai klausimynai (daugelis jų išversti iš užsienio kalbų) ir pan. (Ma-
linauskas, 1998; Šukys, 2002; Malinauskas ir kt., 2004; Rutkauskaitė, Milčė, 2013 ir kt.). 
Lietuvos autorių darbuose dažnai nėra aiškaus atsakymo į esminius klausimus: kokie 
motyvai skatina ir kokie neskatina jauną ar suaugusį asmenį sportuoti, kokiomis ver-
tybinėmis nuostatomis vadovaujasi vaikai ir paaugliai apsispręsdami dėl sportinės 
veiklos pasirinkimo, kas labiausiai lemia motyvaciją sportui, kaip racionaliai bei efek-
tyviai paveikti išorinę bei vidinę motyvaciją skatinant sportuoti, kaip pati sportinė 
veikla daro įtaką motyvams, savęs vertinimui bei tikėjimui savo veiklos efektyvumu 
ir pan.

Yra daug įvairių nuomonių ir teorijų, kurios bando paaiškinti, kaip žmonių gru-
pės ar pavieniai asmenys keičia savo elgesį. Populiariausia motyvacijos kaitos supra-
timo teorija yra vadinama transteoriniu elgsenos kaitos modeliu arba elgsenos 
keitimo(-si) stadijų modeliu (angl. Transtheoretical Model of Behavior Change TTM). 
Schematiškai jis yra pateikiamas kaip „pokyčių ratas“ (2 pav.). 
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 2 pav. Taip Prochaska J., DiClemente C., Norcross (1992) schematiškai pavaizdavo 
galimas asmens elgesio pokyčių stadijas.

Transteorinis elgesio pokyčių modelis (sutrumpintai – TTM) buvo sukurtas Prochaskos 
ir DiClementės 1983 m. TTM yra sąmoningo asmens elgsenos pasikeitimo modelis, ku-
ris analizuoja asmens gebėjimą priimti ilgalaikius sprendimus ir jų eiliškumą, o ne 
įvairių socialinių ir biologinių veiksnių įtaką to asmens elgesiui (Velicer, Prochaska 
et al., 1998; Scholl, 2002). Pateiktoje schemoje matome, kad asmens elgsena gali kisti tik 
tada, kai jis pats stengiasi ir bando pakeisti savo elgesį (Prochaska et al., 1983; Prochaska 
et al., 1992; Prochaska, Velicer, 1997). Šis modelis dažnai ir sėkmingai taikomas veikiant 
ir keičiant žmonių fizinį aktyvumą visuomenės sveikatos sistemoje (pirminės ar antrinės 
profilaktikos tikslais) (Marshall, Biddle, 2001; Spencer et al., 2006; Singer, 2007 ir kt.).

Detaliau paanalizuokime šias 5 elgsenos kaitos stadijas. Ir visai nesvarbu, ar žmogus 
nusprendė atsisakyti kokio žalingo įpročio, pavyzdžiui, nutarė mesti rūkyti, ar nusprendė 
atsikratyti svorio, ar pradėti kasdien bėgioti dėl padidėjusio cholesterolio kiekio kraujo 
plazmoje ir pan. Šio proceso eiga vis tiek bus panaši.

Pirmoji stadija, kuri eina prieš sąmoningą asmeninio elgesio apsvarstymą, – tai kai 
žmogus neturi jokių ketinimų imtis veiksmų, t. y. jį visokeriopai tenkina jo asmeninė 
elgsena ir gyvensena (Prochaska et al., 1992; Prochaska, Velicer, 1997; Scholl, 2002). ne-
susimąstymo stadijoje (1) žmogus nesvarsto galimybės keistis, jis savo gyvenime 
nemato jokios realios žalos ar problemos kurioje nors srityje, netiki galimomis grės-
mėmis ateityje, nesupranta, kad jo dabartinis elgesys gali sukelti įvairias neigiamas 
pasekmes (Prochaska et al., 1992; Scholl, 2002). Kaip pavyzdį galima būtų pateikti nedi-
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delį nutukimą, nesveiko maitinimosi įpročius, rūkymą, fiziškai pasyvų (sėdimą) gyvenimo 
būdą ir kt. Gali būti, kad asmuo anksčiau turėjo nepasisekusių mėginimų pakeisti savo 
gyvenimo būdą ir tai žymiai apriboja jo elgesį (Prochaska, Velicer, 1997). 

Dirbant su suaugusiaisiais ir paaugliais, esančiais nesusimąstymo stadijoje, svar-
bu prisiminti, kad per intensyvus išorinės motyvacijos skatinimas dažniausiai suke-
lia priešingą efektą. negalima dirbtinai priversti laisvą žmogų keistis – jis pats 
to turi norėti ir kryptingai siekti konkrečių rezultatų. Beprasmiška veikla, neduo-
danti žmogui jokių asmeniškai naudingų rezultatų bus pasmerkta žlugti. Veiksmin-
ga subtiliai ir įvairiais poveikio būdais jį motyvuoti apsvarstyti asmeninius pokyčius, 
sudominti, patraukti, suteikti galimybę susimąstyti. Tam gali būti naudojami įvairūs 
pasikeitimų kalendoriai, klausimynai, dienynai, spalvinga, įtaigi vaizdo ar spausdin-
ta medžiaga, asmeniškai aktuali ir šiuolaikiškai pateikta informacija, išgirsta rengi-
nyje ar iš asmeninio trenerio ar gydytojo, išvykos, konferencijos, kelionės, net gydy-
mo įstaigoje atliekami laboratoriniai, antropologiniai ar kineziologiniai testai ir jų 
išsamus paaiškinimas ir t. t.

svarstymo stadijoje (2) esantis žmogus jau apsvarsto visus „už“ ir „prieš“, prieš pra-
dėdamas savo gyvenimo pakeitimus, kurie gali priversti iš esmės koreguoti įpročius bei 
gyvenimo būdą ilgesniam laikotarpiui, bando pasverti ekonominius, socialinius, medici-
ninius, emocinius ir kitus elgsenos keitimosi aspektus (Prochaska et al., 1992; Prochaska, 
Velicer, 1997; Velicer et al., 1998; Patten et al., 2000). Asmuo svarstymo stadijoje suvokia, 
kad jo dabartinis elgesys jam jau sukelia arba gali sukelti tam tikrų problemų ateityje (pa-
vyzdžiui, antsvoris, padidėjęs arterinis kraujo spaudimas, padidėjęs nuovargis ir prakaita-
vimas, prasti laboratoriniai tyrimai ir pan.), jam pačiam nebepatinka esama padėtis ir jis 
„pasveria“ argumentus, kiek jam naudinga keistis ir kiek naudinga nieko nedaryti (Scholl, 
2002). Įstrigimas šioje stadijoje yra žinomas kaip lėtinis svarstymas arba elgesio 
įstrigimas (Prochaska, Velicer, 1997). 

Svarstymo stadijoje svarbiausia suteikti suinteresuotiems žmonėms asmeniškai 
naudingos, konkrečios ir moksliškai patikrintos informacijos bei paskatinti juos keistis. 
Nors negalime už juos priimti sprendimo, tačiau asmeniškai svarbi ir laiku suteikta infor-
macija ir pagal galimybę esantis nuolatinis grįžtamasis ryšys gali turėti reikšmingą po-
veikį. Informacija, kuri yra akivaizdi, suprantama ir svarbi asmeniui, daug labiau padeda 
pereiti nuo abejonių prie konkrečių veiksmų negu gąsdinamas, moralizavimas, psicho-
loginis spaudimas ir pan. Tokiais metodais dažniau galima sukelti atvirkštinę asmens 
reakciją arba geriausiu atveju jie turės tik trumpalaikį poveikį, kuris nėra naudingas for-
muojant naujus įpročius. 
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Kita stadija yra apsisprendimo (3), kai asmuo ieško asmeniškai tinkamos keiti-
mosi strategijos, kuri būtų jam suprantama, patogi ir efektyvi. Žmogus nusprendžia 
žengti tam tikrus konkrečius ilgalaikius žingsnius, kad sustabdytų savo „problemišką“ 
elgesį ar kad inicijuotų tam tikrą naują teigiamą pokytį savo gyvenime (Prochaska et 
al., 1992; Prochaska, Velicer, 1997; Velicer et al., 1998; Patten et al., 2000). Asmuo šioje 
stadijoje dažnai ir nesėkmingai imasi įvairių veiksmų, kad pakeistų savo elgesį, bet vis 
dar užsiima ankstesne veikla (pavyzdžiui, rūko, piktnaudžiauja saldumynais, iki pary-
čių sėdi prie kompiuterio, tik kartais bando pasimankštinti ir pan.), nes tiksliai nežino, 
kaip tęsti pradėtą pokytį. Dėl to jis gali būti neramus, sudirgęs, susijaudinęs, gali abe-
joti savo gebėjimais pasikeisti (Scholl, 2002, Prochaska et al., 1992; Prochaska, Velicer, 
1997; Velicer et al., 1998; Patten et al., 2000). konkretus asmeninių veiksmų planas 
dažniausiai turi būti sudarytas taip, kad asmuo turėtų galimybę pasirinkti tarp kelių 
alternatyvių variantų ir taip reikšmingai sumažintų su elgesio pokyčiais susijusių pro-
blemų poveikį ar net visiškai jas pašalintų (Prochaska et al., 1992; Prochaska, Velicer, 
1997; Velicer et al., 1998). Ši stadija gali užimti keletą mėnesių. Asmenys pereis į kitą 
stadiją, kai išsirinks veiksmų planą, pagal kurį jie toliau gyvens, veiks, ir bus įsitikinę, 
kad galės jį sėkmingai įgyvendinti bei taip įveikti savo problemą ir pakeisti įpročius 
(Scholl, 2002). Trumpai apie asmeninį mankštinimosi planą ir galimas fizinio krūvio 
dozavimo problemas (ypač pradedantiems ar fiziškai silpniems žmonėms) rašoma šios 
metodinės-informacinės medžiagos 1 priede.

Viena iš apsisprendimo stadijos užduočių – padidinti asmens įsipareigojimą įgyven-
dinti pasirinktą asmeninį planą. Čia ypač svarbus yra realus galimų sunkumų įvertini-
mas ir tai, ar šis apsisprendimas (pavyzdžiui, mesti svorį, laikytis dietos, bėgioti rytais ir 
pan.) yra svarbiausias ir siektinas prioritetas šiuo metu. Apsisprendimo (atitinkamai ir 
veiksmų) stadijose svarbų vaidmenį vaidina įvairios kliūtys (tai gali būti draugai, bendra-
darbiai, šeimos nariai, netinkama fizinė aplinka, ekonominiai šeimos sunkumai, sveika-
tos sutrikimai, blogas oras, nedarbas ir kt.), trukdančios sėkmingai įgyvendinti pasirinktą 
veiksmų planą. Dar vienas sunkumų – įvairių galimų problemų laukimas ir baiminimasis 
parodo, kad neturima įgūdžių spręsti asmenines problemas. Įsipareigojimas atlikti tam 
tikrus veiksmus (pavyzdžiui, 2–3 kartus per savaitę organizuotai ar savarankiškai mankš-
tintis, kasdien laikytis dietos vengiant tam tikrų maisto produktų, mažinti surūkomų 
cigarečių kiekį ir pan.) neturint reikalingų įgūdžių ar alternatyvaus plano padeda su-
kurti tik silpną, nelankstų, blogai pritaikytą prie konkrečių sąlygų veiksmų planą. Visada 
reikėtų turėti bent vieną atsarginį planą. Apsisprendimo stadijoje efektyvi motyvacijos 
didinimo strategija yra visapusiška asmeninė (gydytojo, trenerio, instruktoriaus, šeimos 
narių, aktyvaus draugo) pagalba analizuojant veiksmų planą ir susitelkimas į konkrečias 
detales, kurios gali būti labai naudingos įgyvendinant asmeninį planą.
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veiksmo (veikimo) stadijoje (4) asmuo jau imasi konkrečių veiksmų, deda dides-
nes ar mažesnes pastangas, kad įvyktų jam reikalingas ir siektinas gyvenimo pokytis, 
kad pakeistų savo elgesį (gali tekti įveikti neigiamą patirtį, keisti jį supančią fizinę ar 
socialinę aplinką ir kt.) (Prochaska et al., 1992; Prochaska, Velicer, 1997; Velicer et al., 
1998; Patten et al., 2000). Pats veiksmas ar veiksmai, deja, dar negarantuoja, kad 
norimi pokyčiai bus pasiekti. Veiksmo stadijai reikalingas reikšmingas laiko tarpas 
(kuris trunka maždaug nuo 2 iki 6 mėnesių) ir nemažos kryptingos asmeninės pa-
stangos įgyvendinant įsipareigojimus. Tai yra ta stadija, kur asmuo gali gauti ir kartais 
gauna nemažą pripažinimą iš kitų asmenų, dėl jo įdedamų ar numatomų įdėti pastan-
gų (Prochaska et al., 1992; Patten et al., 2000). Aplinkinių paskatinimas ir palaikymas 
ypač svarbus vaikams ir paaugliams, kurių išorinė motyvacija dominuoja prieš vidinę. 
Specialistai įspėja, kad tikras asmens pasikeitimas įvyksta tiktai tada, kai būna pasiek-
ti tam tikri konkretūs kriterijai, kuriuos psichologai (ar kitų sričių specialistai) sutaria 
esant pakankamus (Prochaska et al., 1992; Prochaska, Velicer, 1997; Velicer et al., 1998). 

Veiksmų stadijoje svarbiausia užduotis yra padidinti pasirinktos veiklos efekty-
vumą.  Kartais žmonės nori viešai (draugams, šeimos nariams, kitiems autoritetams) 
įsipareigoti, prižadėti įgyvendinti savo numatytą veiksmų planą. Kai kuriems labai 
reikia veiklos plano patvirtinimo iš išorės (pavyzdžiui, asmeninio dienyno, mankštų 
kalendoriaus, klausimyno ar anketos, skirtos savaitei ar mėnesiui ir pan.) ir jie patys 
ieško paramos, pagyrimo, palaikymo iš išorės. Šioje stadijoje labai padėtų bendra-
minčiai (jų grupė), siekiantys panašių tikslų. Taip įgyjama daugiau pasitikėjimo ir 
tuo pačiu sukuriama išorinė savo veiksmų kontrolės sistema. Sėkmingos veiklos ak-
centavimas ir pasirinktų sprendimų patvirtinimas – būtinas sėkmės laidas. Taip pat 
šioje stadijoje svarbu pateikti informaciją apie sėkmingus kitų asmenų, ypač draugų 
ar tėvų (ar kitų asmeninių autoritetų), veiksmų modelius, apie įvairias priemones ar 
skirtingas veiksmų galimybes. 

Poslinkis į baigiamąjį etapą įvyksta tada, kai asmuo pamato savo atliekamų veiks-
mų teigiamą poveikį, mato savo veiklos efektyvumą ir gauna teigiamus socialinius ir 
atlikimo grįžtamuosius ryšius (Scholl, 2002). TTM baigiamasis etapas yra pasiekimų 
išlaikymas (5) (Prochaska et al., 1992; Prochaska, Velicer, 1997; Velicer et al., 1998; Pat-
ten et al., 2000). Šioje stadijoje žmonės dirba tam, kad atliekamais veiksmais sutruk-
dytų grįžti ankstesniam gyvenimo būdui ar tam tikrai asmeninei problemai (jos reci-
dyvui) ir gautų išreikštą, gerai matomą asmeninę naudą ir pastiprinimą iš aplinkinių 
asmenų (Prochaska et al., 1992; Prochaska, Velicer, 1997; Velicer et al., 1998; Patten et 
al., 2000). Asmenys, esantys pasiekimų išlaikymo stadijoje, nebenori sugrįžti prie anks-
tesnės gyvensenos ir dažniausiai jie yra įsitikinę, kad sugebės tęsti savo pasiekimus 
(Prochaska, Velicer, 1997; Velicer et al., 1998). Pagal Prochaska ir kt. (1992), sugebėji-
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mas daugiau nei šešis mėnesius išbūti atsiribojusiam nuo ankstesnio ar „problemiško“ 
elgesio ir gebėjimas sėkmingai pritaikyti sau naują elgseną yra kriterijus, kuris nau-
dojamas patvirtinant išlaikymo stadiją. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad išlaikymo 
stadija sėkmingai tęsiama, kai pasiekiama įvairių asmeniškai naudingų ir pastebimų 
pasikeitimų (Prochaska et al., 1992; Prochaska, Velicer, 1997; Velicer et al., 1998; Patten 
et al., 2000). 

Žinoma, galimas ir atkrytis arba sugrįžimas prie ankstesnio gyvenimo būdo. Tai va-
dinama atkryčio stadija (6), kai paaugliui ar suaugusiam asmeniui nepavyksta išlaikyti 
pasiekto teigiamo pokyčio. Tačiau net ir ši stadija yra naudinga, nes visos įgytos naujos 
asmeninės patirtys (tarp jų ir neigiamos) gali būti ypač naudingos ateityje ir vėl sėkmingai 
pritaikytos keičiant savo elgseną. Kartais gali būti labai sudėtinga ar net visai neįmanoma 
išsiugdyti įprotį savarankiškai mankštintis, nes tam kelią gali pastoti gausūs ir sunkiai įvei-
kiami socialiniai, aplinkos ir asmeniniai veiksniai.

Žinojimas, kurioje TTM teorijos pokyčių stadijoje yra vienas ar kitas žmogus, padeda 
nuspręsti, kokius motyvacijos skatinimo būdus geriausia tuo metu panaudoti. Nors šie 
būdai gali reikšmingai skirtis priklausomai nuo aplinkybių ir asmeninių savybių (amžiaus, 
socialinės aplinkos, fizinės aplinkos, išsilavinimo, turimų kompetencijų, motyvacijos ir kt.), 
tačiau esminis tikslas visada lieka tas pats: įvairiais būdais padėti pasiekti asmeniškai 
naudingų ir ilgalaikių pokyčių žmogaus sveikatai. Todėl detaliai planuojant vieną ar 
kitą renginį pageidautina bent apytiksliai įvertinti būsimų renginio dalyvių motyvaciją fi-
zinei veiklai, jų asmeninius poreikius ir pasiekimus šioje konkrečioje srityje. Taigi renginio 
metu prasminga sudarinėti panašaus lygio asmenų grupes, nes tada didėja asmenų su-
interesuotumas pasirinkta veikla, skatinama išorinė motyvacija, kuriamos naujos fiziškai 
aktyvios socialinės grupės, gerėja ir tvirtėja bendravimas naujai besikuriančios socialinės 
grupės viduje ir pan. 

Europos socialinės psichologijos žurnale (European Journal of Social Psychology) publi-
kuotas vertingas mokslinis eksperimentas apie naujo sveikatai naudingo įpročio susidary-
mo procesą. Kad padėtų ištirti, kaip šis procesas vyksta kasdieniame gyvenime, 96 savano-
riai pasirinko sveiką valgymą, gėrimą ar fiziškai aktyvesnę gyvenseną. 12 savaičių kasdien 
tame pačiame kontekste (pavyzdžiui, ryte, po pusryčių ir pan.) ir toje pat aplinkoje buvo 
atlikti tie patys veiksmai (taip yra palengvinamas naujo įpročio susiformavimas). Pasirink-
tas naujos elgsenos modelis tiko 62 asmenims ir jų elgsenos pasikeitimo laikas svyravo 
nuo 18 iki 254 dienų. Daugumai tyrimo dalyvių reikėjo daugiau nei 86 dienų (Lally et 
al., 2010). Organizuojant ir įgyvendinant fizinio aktyvumo renginius reikėtų to nepamiršti.

TTM iki šiol sėkmingai taikomas tiek atskiriems asmenims, tiek jų grupėms ir gau-
nami teigiami rezultatai atliekant pirminę bei antrinę ligų profilaktiką bei įgyvendi-
nant įvairias pacientų slaugos programas (Fahrenwald, Walker, 2003; Cheung et al., 
2007; Singer, 2007 ir kt.). Motyvuojant konkretų asmenį aktyviai fizinei veiklai, svarbu 
žinoti, kokie šiuo momentu yra asmens poreikiai, koks yra jo motyvacijos tipas ir 
koks motyvacijos lygis. 
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Yra žinoma, kad skirtingų socialinių grupių fizinis aktyvumas gerokai skiriasi ir nepri-
klauso vien nuo individualių poreikių, todėl fizinio aktyvumo programos negali būti nu-
kreiptos vien tik į individualios elgsenos keitimą (Rutten, Abut-Omar, 2004). Tai reiškia, kad 
turi būti skatinamas ir toks fizinis aktyvumas, kuriam nereikia papildomų laiko ir finansinių 
sąnaudų, ir jis gali būti susijęs su namų ruoša, mobilumu (pavyzdžiui, ėjimu ar važiavimu 
dviračiu į darbą) arba nieko nekainuojančiu fiziniu aktyvumu gyvenamojoje aplinkoje kartu 
su vietos bendruomene (European framework to promote physical activity for health, 2007).

4 skyrius. sveikatos renginių apibrėžimas, 
apibūdinimas ir skirstymas 

Yra labai daug ir skirtingų renginių apibrėžimų, priklausomai nuo renginio kategori-
jos, paskirties, vietos, tikslo, finansinių išteklių, dalyvių skaičiaus ir visokių kitokių mažiau 
reikšmingų veiksnių. renginys yra organizuotas įvykis, kuris yra planuojamas, orga-
nizuojamas, vykdomas ir vertinamas bei skirtas tam tikro dydžio dalyvių grupei. 
renginiai yra laikini įvykiai, turintys tam tikrą trukmę, kuri planuotiems renginiams 
paprastai iš anksto nustatyta ir paskelbta (Getz, 1997). 

Jovaišos Pedagogikos terminų žodynas (1993) pateikia kitokį renginio apibrėžimą, ak-
centuodamas tik edukologinius momentus: „Renginys – tai ugdymo forma, kai pagal tam 
tikrą programą bei vidinę struktūrą kas nors padaryta arba daroma. Esti didaktiniai, auklė-
jamieji, meninės saviveiklos, sporto ir kt. renginiai. Šis žodis plačiau naudojamas užklasi-
nės veiklos įvairioms formoms pavadinti“. Labai panašiai renginys apibrėžiamas Stonkaus 
sudarytame Sporto terminų žodyne.

Dėl didelės nuomonių įvairovės mokslinėje literatūroje specialieji renginiai taip pat 
neturi bendro apibūdinimo, nors fizinio aktyvumo renginiai priskiriami būtent šiai grupei 
(žiūrėti 2 pav.). 

specialieji renginiai – tai reiškinys, kylantis iš nekasdienių įvykių, kurie teikia 
poilsį, duoda kultūrinio peno ir patenkina asmeninius bei organizacinius tikslus 
ir, skirtingai nei įprasta, duoda galimybę šviestis, pramogauti arba grupei žmo-
nių mesti iššūkį (Shone, Parry, 2004). 

Pagal 3 paveiksle pavaizduotą schemą, sporto, sveikatingumo ar kiti su fiziniu ak-
tyvumu susiję renginiai yra tiesiogiai priskiriami poilsio arba laisvalaikio renginiams. 
Nors ne ką mažiau svarbus tikslinių renginių organizavimas darbo vietose, įtraukiant 
sėdimą ar protinį darbą dirbančius darbuotojus bei įmonių vadovus. Būtent nuo vado-
vų priklauso fiziškai aktyvių pertraukėlių ar rytinės mankštos įdiegimas, skatinant už 
gerą darbą ar gimimo dienos proga įteikiamos fizinį aktyvumą skatinančios dovanos, 
pavyzdžiui, abonementai į sporto klubą, fiziškai aktyvios darbuotojų iškylos į gamtą ar 
ekskursijos ir kitos sveikatai naudingos iniciatyvos. 
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3 pav. Specialiųjų renginių klasifikavimas išskiriant poilsio renginius (pagal Shone, 
Parry, 2004), kurie yra naudojami skatinant gyventojų fizinį aktyvumą. 

Labiausiai vykęs fizinio aktyvumo renginio apibūdinimas būtų artimas sporto ren-
ginio apibūdinimui: „sporto renginys – kūno kultūros, sporto propagavimo, žmo-
nių ugdymo, jų gebėjimų rodymo priemonė: sporto rungtynės, varžybos, žaidy-
nės, šventė, konferencija, konkursas, vakaras, paroda, susitikimas ir kt.“ (Kūno 
kultūros ir sporto įstatymas, 2008). Šis apibrėžimas pats tinkamiausias. 

Murphy (2007) siūlo visus fizinio aktyvumo (sportavimo) renginius klasifikuoti taip:
1. Elitiniai (didelio meistriškumo arba profesionalų) sporto renginiai (Olimpinės 

žaidynės, Pasaulio futbolo čempionatas ir t. t.), kuriuose gyventojai dalyvauja 
tik kaip sąlygiškai pasyvūs stebėtojai ir sirgaliai.

2. Ne elitiniai renginiai, kuriuose galėtų dalyvauti vietos bendruomenė.
3. Visuomenės sveikatos stiprinimo renginiai, kuriais siekiama tikslingai padidin-

ti tam tikros socialinės grupės fizinį aktyvumą (renginių pavyzdžiai Lietuvoje: 
„Judėjimas sveikatos labui“, „Judėk šokio ritmu“, „Sveikatiada“, „Mankštakiada“, 
„Snaigės žygis“, „Pažink savo kraštą“, Vilniaus dviračių maratonas, Trakų pusma-
ratonis ir kt.). 

Toliau metodinėje-informacinėje medžiagoje detaliai aprašoma gausi visuome-
nės sveikatos stiprinimo renginių grupė, kadangi būtent šie renginiai per ilgesnį 
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laiką gali daryti  įtaką gyventojų sergamumui ar net mirtingumui nuo lėtinių neinfek-
cinių susirgimų. 

Visas žmogaus laikas skirstomas į užimtą ir laisvą laiką. Laisvalaikis yra asmeninis 
žmogaus pasirinkimas. Absoliuti dauguma suaugusiųjų ir vaikų fizinio aktyvumo ren-
ginių organizuojami laisvalaikio (ne darbo ar mokymosi) metu, todėl trumpai pakalbė-
sime apie šią renginių grupę. Galimi laisvalaikio renginių naudingo poveikio žmogui 
apibūdinimai:
•	 Rekreacija – laikas, skirtas kūrybinei, kultūrinei veiklai bei poilsiui.
•	 Malonumas – laisvalaikis, skirtas įvairių asmeninių galimybių išnaudojimui, padedan-

tis asmeniui išvengti nuobodulio ir užsiimti mėgstama veikla bei patirti džiaugsmą; be 
to, tai vienas iš pačių svarbiausių išorinės ir vidinės motyvacijos faktorių, kurį būtina 
maksimaliai išnaudoti kuriant ilgalaikes fizinio aktyvumo programas.

•	 Atsinaujinimas – laisvalaikis, suteikiantis reikalingą emocinę, protinę bei fizinę stimu-
liaciją žmogui paįvairinant bei keičiant įprastą, kartais nusibodusią veiklą ir kasdienį 
gyvenimą.

•	 Sveikatinantis laisvalaikis – tiek aktyvus dalyvavimas, tiek pasyvus stebėjimas, gau-
nant ir įsisavinant sveikos gyvensenos žinias, kurias supratus, įsisąmoninus ir priėmus 
būtinus asmeninius sprendimus galima pritaikyti kasdieniniame gyvenime. 

Besimokančių vaikų ir paauglių fizinį aktyvumą ir visas galimas jo rūšis galima su-
grupuoti į dvi grupes – vykstantį mokykloje (užimtas laikas) ir už mokyklos ribų 
(laisvas laikas). Pedagogine prasme tai formalusis ir neformalusis ugdymas. Keletas 
fizinio aktyvumo pavyzdžių mokykloje: 1. primiršta rytinė mankšta; 2. įvairiausi judrieji 
žaidimai (ypač pradinių klasių moksleiviams); 3. sporto ar šokių būreliai, kurie labai 
mėgstami merginų ir paauglių (vykstantys laisvalaikiu); 4. įvairiausi žygiai, šventės, 
akcijos, varžybos, iškylos; 5. privalomos kūno kultūros pamokos (kurios kartais tampa 
rutina, ilgam slopinančia vaikų norą mankštintis); 6. fiziškai aktyvi veikla per pertrau-
kas ir t. t. Apskirtai sveika gyvensena Lietuvos mokyklose galėtų būti ugdoma per 
savarankiško (ne integruoto, kaip yra šiuo metu) sveikos gyvensenos ugdymo dalyko 
programą.

Už mokyklos ribų (laisvalaikio) vykstančio fizinio aktyvumo rūšių įvairovė yra daug 
didesnė ir jo poveikis formuojant sveikatai naudingus įpročius, kaip rodo ne vienas 
tyrimas, yra stipresnis. Neformalusis ugdymas ir laisvalaikio fizinis aktyvumas galėtų 
ypač prisidėti didinant moksleivių bendrąjį fizinį aktyvumą. Tačiau, nors ir yra perspek-
tyvus, neformalusis ugdymas Lietuvoje vis dar nėra sėkmingai taikomas dėl daugelio 
priežasčių (Švietimo ir mokslo ministerija neskiria tam reikiamo dėmesio: nėra aiškiai 
reglamentuota popamokinė veikla, nesukurta išsami ir veiksminga popamokinės vei-
klos programa, neieškoma galimybių kartu su savivaldybėmis priskirti už ją atsakingų 
pedagogų ir paskirti jiems apmokėjimą už papildomą darbą ir pan.).

Moksliniai tyrimai įrodo, kad nuo mokykloje pasirinktos fizinio aktyvumo rūšies, 
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lygio ir suformuotų įpročių (dažniausiai šeimoje) tiesiogiai priklauso fizinio aktyvumo 
įpročiai suaugus (Boreham, Riddoch, 2001; Telama, Yang et al., 2005; Jose et al., 2011 
ir kt.). 

Organizuojant įvairius fizinio aktyvumo renginius dirbantiems suaugusiems asme-
nims, privalu orientuotis į jų laisvą nuo darbo ir mokslo laiką. Žinoma, fizinis aktyvumas 
gali būti sėkmingai skatinamas ir darbo aplinkoje, ypač tarp dirbančiųjų protinį darbą. 
Neabejotina, kad Lietuvoje tai būtų labai pažangūs projektai, nors kitose ekonomiškai 
išsivysčiusiose pasaulio šalyse tokio pobūdžio projektai ar programos itin populiarūs. 
Kaip pavyzdys gali būti jau pasibaigęs tarptautinis kovos su nutukimu darbo vieto-
je projektas (angl. Guidelines for the Prevention of Obesity at the Workplace, GPOW). 
Darbo vietoje ir darbo metu organizuojamų fiziškai aktyvių poilsio pertraukėlių gali-
mybė priklauso nuo administracijos geranoriškumo ir sąmoningumo. Organizatoriai 
gali susidurti tiek su teigiama reakcija ir palaikymu, tiek su labai neigiama reakcija 
ir pajuokomis. Asmenims, kurių didžiąją darbo laiko dalį sudaro sėdimas darbas ar 
darbas su kompiuteriu, rekomenduojama daryti bent trumpas poilsio pertraukėles jas 
panaudojant įvairiems pratimams, įtraukiant tempimo, lankstumo ir kvėpavimo prati-
mų, o dalį pietų pertraukos laiko reikėtų skirti aktyviam pasivaikščiojimui gryname ore 
ar lengviems fiziniams pratimams. 

5 skyrius. Bendrieji visuomenės sveikatos stiprinimo 
renginių organizavimo principai

Renginių planavimas ir organizavimas yra dinamiškas, kūrybingas procesas, rei-
kalaujantis iš organizatorių ne tik atitinkamų kompetencijų, bet ir gerų organizacinių 
sugebėjimų, gebėjimo bendrauti ir sutarti. Todėl svarbu, kad asmenys, planuojantys ir 
organizuojantys fizinio aktyvumo renginius, turėtų šiuos bendruosius gebėjimus bei 
kompetencijas:

1. Išmanytų renginių organizavimo teoriją ir gebėtų ją taikyti praktiškai (tam iš 
dalies ir skirta ši metodinė-informacinė medžiaga). 

2. Gebėtų siūlyti ir taikyti įvairius sprendimus problemų, kurios iškyla planuojant 
ar organizuojant fizinio aktyvumo renginį.

3. Gebėtų įveikti kylančius finansinius, psichologinius, socialinius ir kitokius sun-
kumus. 

4. Gebėtų įvertinti savo asmeninius ir profesinius įgūdžius ir nuolat sistemingai 
juos tobulintų pagal įvairias profesinio tobulinimo sistemas (kursuose, semina-
ruose, konferencijose ir pan.).

Reikiama kvalifikacija ir kompetencijos gali būti įgyjamos studijuojant pagal ati-
tinkamas studijų programas, pavyzdžiui, Valstybinėje Klaipėdos kolegijoje, Lietuvos 
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sporto universitete (buvusi Lietuvos kūno kultūros akademija, turizmo ir sporto va-
dybos programa), Lietuvos žemės ūkio universitete ir kitose aukštosiose mokyklose. 
Taip pat vyksta nemažai mokomųjų seminarų, kuriuose galima tobulinti turimas kom-
petencijas ar įgyti naujų. Dalį panašaus pobūdžio mokomųjų seminarų organizuoja 
bei veda Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Mokymosi visą gyvenimą 
principas yra ypač aktualus dirbantiesiems asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 
srityse. 

Propaguojant sveiką gyvenseną ir didinant fizinį aktyvumą, galimi 5 skirtingi po-
veikio žmonėms lygmenys: 

1. asmeninis;
2. šeimos;
3. bendruomenės;
4. regiono;
5. nacionalinis. 
Visuomenės sveikatos specialistų ir renginių organizatorių veikla turėtų būti nu-

kreipta į pirmus tris lygmenis. 
Vietos bendruomenėje vykstantys fizinio aktyvumo renginiai bei jų daroma įtaka 

gali sukelti įvairių lygių pokyčius: materialinius, teisinius, asmeninės naudos, moty-
vacijos formavimo, naujų gebėjimų kūrimo, kultūrinius ir kitus (Ritchie, 2000). Įvairūs 
fizinio aktyvumo renginiai gali reikšmingai padidinti tam tikros žmonių populiacijos 
informuotumą apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai ir palaipsniui padėti formuo-
ti naują sveikatą stiprinantį elgsenos modelį (Dunn et al., 1998; Adams, White, 2005; 
Lamb et al., 2010 ir kt.). Tačiau tai nepakankamai padidina bendrąjį gyventojų fizinį 
aktyvumą (Sparling et al., 2000 ir kt.). Kai kuriose studijose (Hogan, Norton, 2000) pa-
brėžiama, jog elitiniuose sporto renginiuose dėl didelių bilietų kainų vietos bendruo-
menės dalyvavimas ir aktyvumas būna žemas. todėl siūloma fizinio aktyvumo ren-
ginius organizuoti taip, kad kiekvienas asmuo turėtų bent apylyges galimybes 
į juos patekti. Be to, dalyvavimą įvairiuose fizinio aktyvumo renginiuose tiesiogiai 
veikia daugybė nuolat kintančių veiksnių: socialinė ir fizinė aplinka, amžius, lytis, 
asmens interesai bei įpročiai, asmens motyvacijų sistema, asmens sveikatos bū-
klė (objektyvi ar asmeniškai suvokiama) ir daugelis kitų veiksnių (Deci, Ryan, 2000; 
Sit, Lindner 2005; Adams, White, 2005; Wang, Biddle, 2007 ir kt.). 

Vienas iš pačių svarbiausių fizinio aktyvumo renginio aspektų yra poveikio žmo-
gaus sveikatai tęstinumas arba galimo naudingo poveikio trukmė. Žinoma, pa-
geidautina, kad susirinkę dalyviai jau pačių pirmų renginių (užsiėmimų) metu turėtų 
galimybę tapti fiziškai aktyvesni. Tai yra visų renginių siekiamybė. O pasibaigus ren-
giniui ar jų ciklui, jie dažniau ir aktyviau užsiiminėtų asmeniškai pasirinkta, patikusia 
fizinio aktyvumo rūšimi ar net (idealiu atveju) propaguotų ją aplinkiniams (Murphy, 
Bauman, 2007). 

Organizuojant fizinio aktyvumo renginius privalu atsižvelgti į pagrindinius sveika-
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tos ugdymo didaktinius principus (parengti pagal Gudžinskienė, 2007) ir juos kūrybiš-
kai panaudoti praktiškai (teorinėje bei praktinėje renginių dalyse). 

1. aktualumo principas. Būtina pakankama renginių, skirtų socialinėms, sveika-
tos, asmeninėms ir kitoms kompetencijoms ugdyti pasiūla. Sudėtinga pritraukti 
naujų nuolatinių dalyvių vis siūlant tą patį. Pati konkretaus renginio koncepci-
ja turėtų atitikti dabartines mokslo žinias, vietos bendruomenės poreikius bei 
svarbiausias visuomenės sveikatos problemų sritis. 

2. Humaniškumo principas teigia, kad kiekvienas žmogus nepakartojamas. To-
dėl, atsižvelgiant į tai ir siekiant kuo daugiau žmonių įtraukti į nuolatinę fizinio 
aktyvumo veiklą, būtina ieškoti kuo įvairesnių poveikio priemonių, kaip skatin-
ti asmeninę motyvaciją, kaip sudominti potencialius dalyvius. Taip pat būtina 
vienaip ar kitaip atsižvelgti į renginio dalyvių sveikatos būklę, fizinį pajėgumą, 
amžių ir asmeninius pomėgius. 

3. kontekstualumo principas teigia, kad visi renginiai turėtų būti siejami su 
Lietuvos ūkinės, socialinės, kultūrinės raidos kontekstu, kartu su juo nuolat at-
sinaujinti bei tobulėti. Žinoma, praktiškai įgyvendinant šį principą reikia atsi-
žvelgti į kintančias asmens bei visuomenės sveikatos tendencijas.

4. Demokratiškumo principas teigia, kad visi renginio dalyviai yra tam tikra pra-
sme ugdymosi proceso kūrėjai, galintys laisvai reikšti savo nuomonę ir savo 
asmeninius poreikius. Iš renginio dalyvių nuotaikų, nuomonių ir jų asmeninių 
pasiekimų galima spręsti ar vykstantis renginys atitinka dalyvių poreikius. Daž-
nas renginio dalyvis tikisi įdomaus, naujo ir nekasdienio užsiėmimo – t. y. kažko 
madingo ar ypatingo. Tačiau renginio organizatoriai turėtų kūrybiškai parodyti 
kasdienės dalyvių aplinkos panaudojimo galimybes ir perspektyvas, didinant 
bendrąjį fizinį aktyvumą (vaikščiojimas pėsčiomis ar važiavimas dviračiu į/iš 
darbo, mokyklos, grybavimas ar uogavimas, paprasčiausio treniruoklio panau-
dojimas žiūrint televizorių ar klausantis radijo ir pan.) ir taip gerinant asmeninę 
sveikatą. 

5. Prieinamumo principas teigia, kad turėtų būti sudaromos maksimalios sąly-
gos asmens ar socialinės grupės pasirinktoms kompetencijoms ugdyti(s) ir nau-
jus sveikatai reikalingus įgūdžius formuoti per pasirinktą fizinę veiklą. Siūloma 
fizinė veikla turėtų būti prienama daugumai dalyvių, atsižvelgiant į jų amžių, 
išsilavinimą, fizinį pajėgumą, socialinę ir finansinę padėtį, turimą patirtį, sveika-
tos būklę ir pan.

6. vaizdumo principas yra būtinas mokant sveikos gyvensenos. Nuobodūs, 
primityvūs žodiniai pamokymai ar moralizavimai turėtų būti pamiršti kaip 
neveiksmingi ar net žalingi. Galima išskirti 3 pagrindinius vaizdumo pasitel-
kimo momentus: a) vaizdumas, parodant siekiamą fizinio aktyvumo rezultatą 
(nuotraukos, skaidrės, plakatai, filmukai, konkrečių žmonių pasiekimai ir kt.); b) 
vaizdumas, parodant paties fizinio darbo eigą ir įvairius būdus; jis ypač svarbus 
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praktiniuose užsiėmimuose (prieš pradedant darbą didesnėje grupėje, būtina 
tiksliai ir kokybiškai pademonstruoti pasirinktos fizinės veiklos specifiką pa-
naudojant vaizdinę medžiagą, instruktoriai turėtų asmeniškai parodyti, kaip ją 
atlikti ir pataisyti užsiėmimo dalyvius); c) vaizdumas įvertinat dalyvių ir orga-
nizatorių darbą (galimi asmeninių pasiekimų dienynai, lentelės, kalendoriai ar 
pan., kuriuose paprasta pasižymėti siekiamą ar pasiektą rezultatą).

7. sąmoningumo principas teigia, kad asmenys laisvai renkasi sau tinkamiausius 
ir įdomiausius renginius, dalyvauja juose savo noru arba paraginti aplinkinių, 
tačiau niekieno neverčiami. Žinoma, realybėje sąmoningumo principas gali 
būti ir kliuviniu, ir stimulu. Tikintis suformuoti naują naudingą sveikatai įprotį, 
būtina panaudoti įvairias išorinio poveikio priemones – pagyrimus, paragini-
mus, apdovanojimus, skambučius telefonu, asmeninius kvietimus ir pan. Be to, 
ugdant sveiką gyvenseną gali tekti koreguoti per dešimtmečius nusistovėju-
sias pažiūras, asmenines nuostatas ir įpročius. O tai tikrai nelengvas procesas. 
Sąmoningu dalyviu galima laikyti tą, kuris gerai supranta vykstančios veiklos 
tikslus, uždavinius, reikšmę jo asmeninei sveikatai ir asmeninei pažangai.

8. Diferencijavimo principas teigia, kad žmonėms reikia pateikti aktualią infor-
maciją ir praktiškai įgyvendinti diferencijuotus fizinio aktyvumo renginius, ku-
rie atitiktų atskirų asmenų ar grupių fizines ir psichines ypatybes, amžių, lytį, fi-
zinį pajėgumą, sveikatos būklę ir būtų lengvai prieinami bei pritaikomi, atitiktų 
interesus, polinkius, gebėjimus. Todėl prieš organizuojant renginį, planavimo 
stadijoje reikėtų aiškiai apsibrėžti galimas dalyvių grupes pagal minėtus kriteri-
jus. 

9. sistemingumo principas teigia, kad organizuojant fizinio aktyvumo renginius 
siekiama geros renginio kokybės bei ilgalaikio teigiamo poveikio sveikatai, sa-
vijautai. Taip pat taupiai naudojant turimus ribotus išteklius, pasirinktos veiklos 
rezultatai turi būti nuolat vertinami, analizuojami ir pagal juos kryptingai ko-
reguojama esama veikla, sudarant sąlygas dalyviams sistemingai, nuosekliai 
tobulinti savo teorines žinias ir praktinius įgūdžius.

10. teorijos ryšio su praktika principas turėtų atsispindėti kiekviename visuo-
menės sveikatos stiprinimo renginyje. Absoliuti dauguma mokslinių tyrimų 
patvirtina, kad vien teorinių žinių pateikimas yra visiškai neefektyvus ugdant 
naujus, ilgalaikius sveikatai naudingus įgūdžius.

Norint plačiau ir išsamiau sužinoti apie galimą įvairių edukologinių bei didaktinių 
metodų panaudojimą organizuojant sveikatingumo renginius, rekomenduojama per-
skaityti šias knygas: 1) Šveikauskas V. Sveikatos edukologija. Kaunas, KMU, 2008. 2) 
Gudžinskienė V. Mokymas sveikai gyventi: teoriniai ir praktiniai aspektai. Metodinės 
priemonės. VPU leidykla, Vilnius, 2007. 3) Jovaiša L. Ugdymo mokslas ir praktika. Ana-
litinių straipsniu monografija. Vilnius, VU, 2001 ir kt.
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Nors fizinio aktyvumo renginių esminiai tikslai yra panašūs (pavyzdžiui, bendrojo 
fizinio aktyvumo didinimas, atskirų fizinių savybių lavinimas ir sveikatą stiprinančio fi-
zinio aktyvumo plėtojimas, lėtinių neinfekcinių susirgimų pirminė profilaktika), tačiau 
uždaviniai ir išraiškos priemonės gali būti labai skirtingos (pavyzdžiui, pagyvenusių ir 
senų asmenų bendrojo fizinio aktyvumo didinimas, gebėjimo apsitarnauti ar mobi-
lumo išsaugojimas, raumenų jėgos didinimas mažinant sarkopenijos ir osteopenijos 
poveikį, pusiausvyros gerinimas griuvimų profilaktikos tikslais ir pan.). Todėl rekomen-
duojama laikytis 5 bendrųjų reikalavimų fizinio aktyvumo renginiams: 

1. turimų žinių tobulinimas ir naujų perteikimas įdomiai bei patraukliai pa-
teikiant mokslo patikrintą informaciją. turimų motorinių įgūdžių (kaž-
kada išmoktų ar nuolat buityje naudojamų) tobulinimas ir naujų speci-
finių judesių ar pratimų mokymasis bei jų tobulinimas, siekiant lavinti 
vieną ar kelias fizines ypatybes (raumenų jėgą, raumenų ištvermę, pusiaus-
vyrą, koordinaciją, lankstumą, greitumą). Pavyzdžiui, teorinėje dalyje kon-
sultuoja ar pataria įvairių sričių asmens sveikatos priežiūros specialistai, ins-
truktoriai, kineziterapeutai ar asmeniškai patyrę toje srityje asmenys, pateikia 
moksliškai pagrįstą informaciją. Praktinėje dalyje mokomasi naujų judesių, jų 
kombinacijų bei atidirbinėjami jau išmokti arba kartojami patys paprasčiausi 
aerobiniai pratimai (šiaurietiškas ėjimas, bėgimas ristele, važiavimas dviračiu, 
irklavimas ir kt.). 

2. sveikatai palankaus naujo, socialiai priimtino įvaizdžio formavimas, pa-
brėžiant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo ilgalaikę naudą sveika-
tai  nepriklausomai nuo  lyties, amžiaus, svorio, fizinio pajėgumo, socia-
linės ir ekonominės padėties ir kt. 

3. naujų, ypač fiziškai pasyvių, abejojančių, socialiai izoliuotų, nepasitikin-
čių savo jėgomis dalyvių įtraukimas į fizinę veiklą ir (visų svarbiausia) jų 
išlaikymas, nes dažniausiai panašaus pobūdžio renginiuose lankosi tie 
patys socialiai ir fiziškai aktyvūs asmenys. Pageidautina į šį procesą įtrauk-
ti šeimos narius, kaimynus, seniūnus ir viršaičius, šeimos gydytojus bei vaisti-
ninkus ir kt., panaudojant visas galimas informavimo priemones renginiams 
spalvingai ir tinkamai pristatyti.

4. vietos bendruomenių, visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų, 
valstybinių organizacijų įtraukimas į nuolatinį tarpusavio bendradar-
biavimą bei visuomenės sveikatos renginių organizavimą ir vykdymą, 
jų organizacinių ir informacinių išteklių sujungimas ilgalaikei naudingai svei-
katai veiklai plėsti (bendras finansavimas, rėmėjų ieškojimas, koordinavimas, 
organizavimas ir kt.). 
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5.  naujų, pigių, patrauklių fizinio aktyvumo formų propagavimas. Kai ku-
rios „naujos“ fizinio aktyvumo rūšys gali pasirodyti nepatrauklios atskiroms 
socialinėms grupėms, nes stokojama tikslios, išsamios informacijos, nėra 
jokios asmeninės patirties, apie jas yra susiformavusi klaidinga asmeninė 
ar visuomeninė nuomonė ir pan. Kai kurios „senos“ fizinio aktyvumo rūšys 
taip pat gali būti nepatrauklios tam tikroms gyventojų grupėms (pavyzdžiui, 
merginos ir moterys kartais nemėgsta krepšinio, futbolo, tinklinio, o vaikai 
nemėgsta šiaurietiško ėjimo, bėgimo ristele ar kitos ilgai trunkančios, mo-
notoniškos veiklos ir pan.). Gali būti, kad tiesiog stokojama kokybiškos infor-
macijos apie jas ar nėra tinkamos infrastruktūros konkrečiai fizinio aktyvumo 
rūšiai, nėra „uždegančio“ savo asmeniniu pavyzdžiu lyderio ar tiesiog nėra 
kokybiškų renginių. Žinant nepatrauklias fizinio aktyvumo rūšis (pageidau-
tina atlikti nedidelę vietos bendruomenės socialinę apklausą), esant galimy-
bei geriau jas pakeisti populiariomis ir paklausiomis fizinio aktyvumo rūši-
mis, taip reikšmingai padidinant aktyvių dalyvių skaičių. Pavyzdžiui, atskiros 
socialinės ar amžiaus grupės labiau mėgsta šiaurietišką ėjimą, sportinius ar 
pramoginius šokius, jogą, pilatesą, aerobiką, kalanetiką, riedlentes, riedučius 
ir pan. visada didelė fizinio aktyvumo veiklų įvairovė garantuoja ženkliai 
didesnį potencialių dalyvių skaičių. 

Torkildsenas (1999), apibrėždamas laisvalaikio ir rekreacinius renginius, pažymi 
6 išskirtines ypatybes, kuriomis šie renginiai išsiskiria iš kitų laisvalaikio praleidimo 
programų: skiriamieji bruožai, galimybės siekti įvairių tikslų, reglamentuotų taisyklių 
laikymasis, keliamos problemos, vadovavimo stilius, organizavimo panašumai.

Watt (1998) teigimu, kiekvienai renginio stadijai būdingi tam tikri bruožai (4 pav.) 
ir kiekvienoje stadijoje reikia atsižvelgti tiek į vidinę bei išorinę aplinką, tiek į turi-
mus išteklius (kurie realiame gyvenime gali būti ganėtinai skurdūs) bei mokėjimą juos 
paskirstyti. Ypač svarbus visuomenės sveikatos renginio organizavimo aspektas yra 
renginio stebėjimas ir tinkamas jo įvertinimas (visų jo privalumų ir trūkumų), kad 
sukaupta patirtimi ateityje būtų galima pasinaudoti rengiant kitus panašaus pobū-
džio renginius ar projektus. Dažna fizinio aktyvumo renginių problema yra renginio 
tęstinumo užtikrinimas. Reikėtų siekti, kad renginys taptų vietos gyventojų sociali-
nio (sveikatos) reiškinio etalonu, vietos bendruomenės susitikimo ir bendravimo vie-
ta. Kiekvienas naujas fizinio aktyvumo renginys turėtų būti tarsi aukštesnė pakopa 
arba tąsa prieš tai buvusio, jeigu temos sutampa arba yra labai artimos ir susirenka 
beveik ta pati aktyvių dalyvių grupė. 
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4 pav. Galimas renginių planavimo procesas (pagal Watt, 1998).

Torkildsenas (1999) savo itin išsamioje knygoje „Laisvalaikio ir rekreacijos vadyba“ 
(anglų kalba) pateikia kiek kitus bendruosius laisvalaikio renginių vadybos etapus (yra 
ir daugiau įvairių autorių skirstymų): pasiūlymų ir politikos formulavimas; galimybių 
įvertinimas ir sprendimų priėmimas; tolesnis planavimas, tikslai ir biudžetas; organi-
zacinė struktūra ir pagrindiniai paskyrimai; bendras ir detalus pasiruošimas; renginio 
pristatymas; grįžtamasis ryšys ir įvertinimas. 

Nors yra nemažai straipsnių ar knygų autorių teigiančių, kad nėra nusistovėjusios 
specifinės renginių organizavimo tvarkos, kurios laikymasis visada garantuotų sėkmę, 
šios medžiagos autorius prisilaiko visiškai priešingos nuomonės. Veikiančios sistemos 
turėjimas gerokai palengvina darbą. Žinoma, pati sistema gali būti ne itin vykusi, at-
sižvelgiant į greitai besikeičiantį pasaulį, ją taip pat būtina tobulinti ir papildyti. Visgi, 
siūlyčiau visuomenės sveikatos stiprinimo renginio organizavimą suskirstyti į 7 nuo-
seklaus planavimo etapus ir jų laikytis įgyvendinant:

1. sumanymas, pasiūlymas. 
2. tikslų ir uždavinių iškėlimas.
3. savo galimybių įvertinimas.
4. Detali reikalingų materialinių išteklių ir biudžeto analizė.
5. Detalus veiklos ir būtinų priemonių planas.
6. renginio stebėjimas ir analizavimas pagal nustatytus kriterijus.
7. tęstinumo užtikrinimas (kas ypač svarbu fiziniam aktyvumui).

Ypač svarbus aspektas, kuris užtikrina renginio poveikio ar idėjos tęstinumą, – il-
galaikis, abiems pusėms naudingas kontaktas su renginio dalyviais. Siekiant iš-
laikyti ilgalaikį ir naudingą kontaktą su dalyviais ir sudaryti ilgalaikes tinkamas sąlygas 
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žmogaus elgsenos pasikeitimams, būtina efektyvi, gerai apgalvota informacinė kam-
panija, panaudojant net ir savo asmeninius ryšius. Todėl planuojant ir įgyvendinant 
renginį labai svarbus veiksnys – tinkamo žmogaus renginiui koordinuoti parinki-
mas. Neturintis patirties ir reikiamų kompetencijų koordinatorius gali net sužlugdyti 
renginį. Renginio koordinatorius turėtų būti energingas, aktyvus asmuo, visada gerai 
informuotas apie pasiruošimo eigą. Žinoma, jeigu ruošiamas renginys yra išskirtinis 
(ypač svarbus, naujos veiklos, daug dalyvių, nauja vieta ir pan.), geriau, kad jį koor-
dinuotų keli asmenys (pavyzdžiui, darbo grupė), tarpusavyje labai tiksliai pasiskirstę 
pareigomis. Šiuo atveju koordinatoriaus uždavinys yra nuolat bendrauti su darbo gru-
pe (jis nebūtinai žino ir domisi visomis smulkmenomis) ir atitinkamai reaguoti į susi-
dariusias įvairias situacijas, kad renginys sėkmingai įvyktų. Tokia organizavimo tvarka 
labiau tiktų didelės apimties renginiams ar projektams.

Toliau pateikti 6 punktai, skirti sklandžiam renginio įgyvendinimui, kuriuos 
naudinga apsvarstyti prieš ir po renginio:

1. sudaryti galimų dalyvių sąrašą (ar suinteresuotų dalyvių grupę) ir parinkti 
jiems tinkamą kvietimo (informavimo) būdą. Pavyzdžiui, elektroniniais laiš-
kais, trumposiomis žinutėmis, plakatais, asmeniniais formaliais laiškais ar kvie-
timais, informuoti vietos bendruomenę per seniūnus ir seniūnaičius, pranešti 
apie renginį reklama per radiją ir TV, plakatais transporto stotelėse, vaistinėse, 
prekybos centruose, bendruomenės namuose ir pan. 

2. numatyti tikslią, dalyviams patogią užsiėmimų datą. Pavyzdžiui, būtina at-
sižvelgti į metų laiką, į savaitės dieną ir įvairias kalendorines šventes, ilguosius 
savaitgalius, į kitus panašius ar kitokius renginius, vykstančius tuo pat metu 
(geriau, kad keli renginiai nevyktų vienu metu), ir pan. 

3. numatyti patogų laiką, atsižvelgiant į tai, kokiai amžiaus grupei yra skiriami 
užsiėmimai: dirbantiesiems, pensininkams ar besimokantiesiems ir pan. Visada 
turėtų būti nurodoma tiksli renginio pradžia ir trukmė. 

4. numatyti tinkamą vietą ir nurodyti tikslų renginio adresą. Pavyzdžiui, kar-
tais kvietime būtina pateikti tikslų atvykimo planą ar žemėlapį, viešojo trans-
porto judėjimo grafikus bei schemas. Rekomenduotina fizinio aktyvumo ren-
ginius organizuoti tose vietose, kurias galėtų pasiekti didžiausias potencialių 
dalyvių skaičius. Jeigu renginiai vyksta gerą infrastruktūrą turinčioje vietoje, 
kuri yra toliau nuo gyvenamųjų rajonų, pagrindinis veiksnys, į kurį privaloma at-
sižvelgti, – susisiekimo priemonės. Pagyvenę ir senyvi žmonės tikrai nevažiuos 
didelių atstumų kad ir į labai gerai organizuotą renginį.

5. Turint galimybę, aktyviai bendrauti su žurnalistais prieš ir po renginio. Pa-
siūlyti jiems įdomios, aktualios, moksliškai pagrįstos informacijos sveikos 
gyvensenos tematika. Taip bus ne tik propaguojami ir reklamuojami vykstan-
tys renginiai ar laipsniškai formuojama visuomenės nuomonė, bet ir lavinamas 
sveikata besidomintis skaitytojas, žiūrovas ar klausytojas. Žiniasklaidos vai-
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dmuo ypač svarbus informuojant visuomenę apie būsimus renginius (Bauman, 
Craig, 2005).

6. Būtinas nuolatinis grįžtamasis ryšys su dalyviais ir jų renginio įvertinimas. 
Pavyzdžiui, apklausa žodžiu, telefonu, el. laiškais, nesudėtingos ir trumpos an-
ketos (ar net lapeliai su atsiliepimais). Atsiliepimus reikia analizuoti ir aptarti 
išvadas. Norint, kad nuolat pasikartojantis renginys būtų populiarus, būtina at-
sižvelgti į esmines dalyvių pastabas ir operatyviai reaguoti į pasikeitusią 
situaciją renginio metu (pavyzdžiui, pasikeitus instruktoriui, sumažėjus daly-
vių skaičiui, pasikeitus užsiėmimų vietai ir pan.).

6 skyrius. svarbiausi fizinio aktyvumo renginių 
organizavimo principai ir vertinimo kriterijai

Būtų naudinga ir racionalu, kad visuomenės sveikatos specialistai ir renginių or-
ganizatoriai, organizuojantys daug įvairių fizinio aktyvumo renginių, taikytų vienodus 
(ar bent jau panašius) fizinio aktyvumo renginių organizavimo ir vertinimo kriterijus ir 
kad jais vadovaujantis būtų galima įvertinti jų veiklos rezultatus bei renginių kokybę. 
Tik turint paprastą ir konkrečią įverčių sistemą galima atskirti efektyvų renginį nuo 
neefektyvaus, aktualų nuo neaktualaus, tinkamai surengtą nuo nepasisekusio, ilga-
laikį nuo trumpalaikio, tinkamai parinktą vietą nuo netinkamos, pakankamą dalyvių 
skaičių nuo nepakankamo ir t. t. 

Toliau detaliai aprašyti patys svarbiausi fizinio aktyvumo renginių organizavi-
mo ir vertinimo kriterijai (iš viso 14 kriterijų), kuriais siūloma vadovautis visuome-
nės sveikatos priežiūros specialistams ir fizinio aktyvumo renginių organizatoriams. 
Taip pat 2 priede pateikti 5 skirtingų fizinio aktyvumo renginių pavyzdžiai, aprašyti 
pagal visus šiuos 14 renginių vertinimo kriterijų. 

I. renginio tikslas. Bet kokio fizinio aktyvumo renginio tikslas turėtų būti sveikos 
gyvensenos propagavimas ir bendrojo fizinio aktyvumo didinimas. 

II. renginio uždaviniai. Renginio uždavinių įvairovė gali būti labai didelė ir ji pri-
klauso nuo įvairių veiksnių. Pavyzdžiui, nuo dalyvių skaičiaus, nuo renginio vietos, nuo 
pasirinktos renginio formos, nuo metų laiko, nuo dalyvių amžiaus grupės, nuo dalyvių 
sveikatos būklės, nuo vyraujančių tuo metu fizinio aktyvumo madų, nuo lektorių ar 
instruktorių kompetencijos, nuo dalyvių pageidavimų, nuo pasirinktų lavinti fizinių 
ypatybių ir kt. Tam pačiam renginiui gali būti keliami keli skirtingi uždaviniai.

Toliau pateikta keletas pavyzdžių, kokie galėtų būti fizinio aktyvumo renginio už-
daviniai: 1. vietos bendruomenėje propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir įvairių rūšių 
fizinį aktyvumą; 2. supažindinti renginio dalyvius su naujomis ir patraukliomis fizinio 
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aktyvumo rūšimis; 3. skatinti dalyvius siekti asmeninės pažangos fizinio aktyvumo 
srityje bei įgyti naujų įgūdžių; 4. didinti renginio dalyvių bendrą organizmo tonusą 
ir fizinį pajėgumą; 5. gerinti renginio dalyvių tarpusavio bendravimą, bendradarbia-
vimą, supratimą ir mažinti socialinę atskirtį; 6. ugdyti komandos dvasią (pavyzdžiui, 
organizuojant renginius su nuolatinėmis vaikų komandomis ar varžybų elementais); 
7. lavinti ir tobulinti turimus motorinius įgūdžius; 8. didinti stambiųjų raumenų gru-
pių ištvermę ir aerobinį pajėgumą; 9. didinti atskirų izoliuotų raumenų grupių jėgą 
(pavyzdžiui, kojų – senų žmonių griuvimo profilaktikai); 10. gerinti pusiausvyrą ir ju-
desių koordinaciją (senų žmonių griuvimo profilaktikai); 11. lavinti judesių greitumą 
ir vikrumą; 12. stiprinti kvėpavimo procese dalyvaujančius raumenis, gerinti plaučių 
ventiliaciją ir t. t.

iii. renginio paskirtis. Būtina atskirti dviejų pagrindinių paskirčių renginius. Pro-
pagavimo arba teoriniai renginiai – tai naudingos, aktualios, mokslu patvirtintos 
informacijos pateikimas įvairiais spalvingais, gyvais bei įtaigiais būdais. Kitaip juos dar 
galima vadinti švietėjiškais-informaciniais renginiais. Nuosekliai, išsamiai ir su dauge-
liu praktinių pavyzdžių pateikiama medžiaga apie sveikatą ar fizinį aktyvumą gali sė-
kmingai prisidėti prie visuomenės sveikatos raštingumo didinimo, kuris ypač aktualus 
vyresnio amžiaus žmonėms. Praktiniai renginiai – tai tam tikros pasirinktos fizinio 
aktyvumo rūšies praktinis atlikimas (sportavimas arba mankštinimasis). Kartais propa-
gavimo ir praktiniai renginiai mokslinėje literatūroje vadinami poilsio ar rekreaciniais 
renginiais (ypač kai kalbama apie suaugusių asmenų laisvalaikio fizinį aktyvumą) ar 
net pramoginiais renginiais. Pramoga – tai visų pirma asmeninės teigiamos dalyvių 
emocijos renginio metu, nuobodžios kasdienės veiklos pakeitimas ir pagyvinimas, 
dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas, renginio organizatorių, instruktorių pa-
slaugumas, jų dėmesys, nuotaika ir rūpestis. Suprantama, kad bet kokia fizinio aktyvu-
mo rūšis bus efektyvi ir tinkama konkrečiam asmeniui, kai jis nuolat patirs teigiamų 
emocijų, bus patenkintas renginiu bei savo atliekama veikla. 

renginio negalima laikyti vykusiu, kokybišku, jei tai tėra vienkartinis in-
formacijos pateikimas jo dalyviams, kai nėra jokio teigiamo trumpalaikio ar il-
galaikio poveikio jų sveikatai. Gauta kad ir labai naudinga informacija per keletą 
ar keliolika dienų pasimirš, jeigu ji nebus praktiškai panaudojama. Be to, pateikiant 
naują informaciją nereikėtų pamiršti, kad įvairaus amžiaus žmonės naują, nors ir la-
bai patraukliai pateiktą informaciją suvokia ir įsisavina skirtingu greičiu (pavyzdžiui, 
senyvi žmonės). Panaši padėtis yra ir su naujų motorinių įgūdžių formavimu, kuris tie-
siogiai priklauso nuo amžiaus. Deja, šiuo metu Lietuvoje yra populiarios vienkartinės, 
triukšmingos masinės akcijos arba pavienės paskaitos. Tokių fizinio aktyvumo rengi-
nių efektyvumas yra ypač menkas ir tą patvirtina moksliniai tyrimai (Van der Bij et al., 
2002; Merom et al., 2005; Murphy, Bauman, 2007 ir kt.). 

Organizuojant naują renginį, būtina racionaliai derinti propagavimo (teorinę) 
ir praktinę dalį. Teorinė dalis neturėtų užimti daugiau kaip 50 proc. renginio laiko. 
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Įgyvendinant didelio intensyvumo praktinius renginius, pavyzdžiui, atliekant ilgai 
trunkančius jėgos ar ištvermės lavinimo pratimus ar pratimų kompleksus (krosai, fut-
bolo, krepšinio, dviračių, orientavimosi ar kitos varžybos), būtina dirbti išvien su as-
mens sveikatos specialistais (kineziterapeutais, kardiologais, reabilitologais ar kitais), 
ypač kai susirenka senyvi ar pagyvenę žmonės, kurių sveikatos būklė gali neatitikti 
gaunamo fizinio krūvio. Taip pat visada reikia turėti būtinų pirmosios pagalbos prie-
monių ir būti pasiruošus įvairiems galimiems sportiniams netikėtumams: traumoms, 
dehidratacijai (ypač jei renginys vyksta vasarą ir yra karšta), šiluminiam ar saulės smū-
giui, arterinio kraujospūdžio svyravimas, širdies veiklos ritmo sutrikimams, nušali-
mams (kai renginys vyksta žiemą atvirame lauke ir yra vėjuota) ir pan. Esant dideliam 
dalyvių skaičiui ir fizinės veiklos intensyvumui, pageidautina, kad renginyje budėtų 
greitoji medicinos pagalba. traumų galimybė reikšmingai padidėja įvairių sporto 
varžybų metu, kai atsiranda varžymosi tarpusavyje veiksnys, o ne siekiama kažkokių 
asmeninių ar bendrų tikslų. Kalbant apie propagavimo (teorinius) renginius, pagei-
dautina, kad juose nebūtų kartojamos „nuvalkiotos“ ir visiems žinomos iš interneto 
„pasisemtos“ tiesos, o būtų pateikiama konkreti, aktuali ir naudinga, mokslo patikrinta 
informacija, atitinkanti dalyvių amžių. 

IV. renginio forma. Fizinio aktyvumo renginių formų įvairovė yra didžiulė. Forma 
priklauso nuo organizatorių išmonės ir kompetencijų, fizinės aplinkos, asmeninės da-
lyvių patirties, metų laiko, turimų materialinių išteklių ir t. t. Knygoje „Renginių orga-
nizavimo abėcėlė“ (Paulavičiūtė, 2008) yra pateikiamos įvairiausios galimos renginio 
formos, kurias galima sėkmingai panaudoti visuomenės sveikatos stiprinimo rengi-
niams: „šokių vakarai; diskotekos; gegužinės; vakaronės; poilsio vakarai; pramoginės 
varžybos; konkursai, viktorinos; rytmečiai; popietės; pokalbiai, disputai; diskusijos, 
paskaitos; montažai; vakarai-susitikimai; kelionės; koncertai; pobūviai; karnavalai; 
šventės; festivaliai, dekados ir kt.“ Didelė renginių formų įvairovė reikšmingai pagerina 
naudingos informacijos įsiminimą ir praktinių įgūdžių mokymąsi. Visų šioje knygoje 
išvardytų formų bei rūšių renginiai, tinkamai juos organizavus bei pravedus, gali tapti 
vertingais, ilgai trunkančiais fizinio aktyvumo renginiais. 

Kad ir kokia pasirinkta renginio forma, ji visada turi būti nukreipta į pagrindinį 
tikslą – padidinti sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą. 

V. renginio tęstinumas. Konkrečios fizinio aktyvumo temos kartojimas, laips-
niškai papildant ir gilinant žinias ar lavinat atskiras fizines ypatybes, ugdant naujus 
praktinius įgūdžius, didinant krūvio intensyvumą, vadinamas renginio tęstinumu. Va-
dovaujantis šiuo kriterijumi renginiai gali būti skirstomi į: vienkartinius (mažai efek-
tyvūs); besikartojančius nuo kelių iki keliolikos kartų (efektyvūs ir naudingi) ir 
nuolatinius, vykstančius mažiausiai du kartus per savaitę (ypač naudingi dalyvių 
sveikatai). Dažniausiai organizuojami įvairaus pobūdžio vienkartiniai renginiai, kaip 
jau buvo minėta, turi menką naudą dalyvių sveikatai arba neturi visai jokios. Negali-
ma tikėtis pagerinti žmogaus sveikatą organizavus vieną ar net kelis pavienius fizinio 
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aktyvumo renginius, nors trumpalaikis teigiamas efektas gali būti – geresnė nuotaika, 
sveikesnė veido spalva, ramesnis miegas, geresnė žarnyno peristaltika, trumpam su-
mažėjęs arterinis kraujo spaudimas, išreikštas pasitenkinimas atliekama veikla ir pan. 
Ilgalaikiai fiziologiniai pokyčiai, nulemti fizinio krūvio, pasireiškia ne anksčiau kaip per 
2–4 „įsidirbimo“ savaites (kurios pradedančiajam nuo „nulio“ yra pačios sunkiausios) – 
tą lemia organizmo adaptaciniai mechanizmai, reakcija į padidėjusį fizinį krūvį. Būtent 
todėl dauguma intervencinių tiriamųjų programų, kai analizuojamas skirtingų fizinio 
aktyvumo rūšių poveikis organizmui, trunka ne mažiau kaip 6–8 savaites, o kartais net 
6–12 mėnesių. Per ilgesnį laikotarpį ypač gerai išryškėja sportuojančių ir nesportuo-
jančių (vadinamosios kontrolinės grupės) asmenų organizmo fiziologiniai ar patolo-
giniai pokyčiai. 

Taigi, visuomenės sveikatos specialistai ir sveikatos edukologai turėtų organizuoti 
besikartojančius arba nuolatinius užsiėmimus parkuose, žaliosiose miestų zonose, 
poilsio ir rekreacinėse zonose ar uždarose patalpose (ypač žiemą ar esant prastam orui). 
Tai galėtų būti specializuota gimnastika lauke pusiausvyrai lavinti: įvairūs pratimai ant 
nestabilių plokštumų ir pan. (2–3 kartus per savaitę); treniruotės kojų raumenims sti-
printi – stacionaraus dviračio (treniruoklio) pedalų mynimas, pritūpimai, pasistiebimai, 
įtūpstai, šokinėjimas per šokdynę, įvairūs žingsniavimai, mostai su pasunkinimu ir pan. 
(2–3 kartus per savaitę); organizuota rytinė mankšta sąnarių ir stuburo lankstumui pa-
laikyti su kvėpavimo pratimais (2–3 kartus per savaitę arba kasdien); šiaurietiškas ėjimas 
(2–3 kartus per savaitę arba kasdien); bėgimas ristele su lengvu apšilimu arba be jo prieš 
bėgant (2–3 kartus per savaitę arba kasdien); senyvo amžiaus asmenų šokiai įvairiuose 
klubuose ir draugijose (2–3 kartus per savaitę); slidinėjimas žiemą (2–3 kartus per savai-
tę); futbolas, krepšinis, tinklinis, mini golfas ar kiti sportiniai žaidimai (2–3 kartus per sa-
vaitę), tradicinė kinų gimnastika Tai-či (ypač tinkanti pagyvenusiems ir senyviems asme-
nims), jogos, kalanetikos, pilateso užsiėmimai ir t. t. Tokio pobūdžio nuolatiniai renginiai 
(užsiėmimai) neabejotinai turės teigiamą ilgalaikį poveikį dalyvių sveikatai. 

VI. renginio vieta. Renginiai gali būti skirstomi pagal renginio vietą: vykstantys 
patalpose, lauke arba mišrūs, kai dalis renginio vyksta lauke, o dalis patalpoje (Pau-
lavičiūtė, 2005). Kaip jau buvo minėta, pageidautina, kad kuo daugiau praktinių fizinio 
aktyvumo renginių vyktų lauke, jeigu tam yra tinkamos aplinkos ir oro sąlygos. 

Didžioji dalis pastangų skatinant fizinį aktyvumą turi būti nukreipta į vietos 
bendruomenę. tai galėtų būti gyvenvietės, kaimo, miesto mikrorajono, gatvės ar 
net atskiro daugiabučio namo įvairių amžiaus grupių gyventojai. Pavyzdžiui, pa-
gyvenę ir senyvi vietos bendruomenės asmenys daugiausia naudojasi seniūnijos, sa-
vivaldybės, poliklinikos ar ambulatorijos, vaistinės ir labai retai visuomenės sveikatos 
biurų paslaugomis, todėl būtent šios institucijos ir įstaigos turėtų nuolat kūrybingai 
bendradarbiauti siekdamos vieno tikslo – gerinti pagyvenusių ir senų žmonių svei-
katą ir gyvenimo kokybę. Užsienio šalių moksliniai tyrimai patvirtina, kad sėkmingai 
įgyvendinami būtent tie tęstiniai projektai ir programos, kurie efektyviai išnaudoja ir 
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tuo pat metu plėtoja patogias, lengvai pasiekiamas, funkcionalias bei estetiškai pa-
trauklias vietines rekreacines teritorijas (parkus, želdynus, aikšteles ir kt.). Čia galėtų 
būti teikiamos tinkamos, gerai apgalvotos paslaugos, kurios nuolat skatintų vietos 
bendruomenės fizinį aktyvumą, burtų jos narius į įvairias neformalias sveikatingu-
mo grupes. Lietuvos parkai, poilsio ir rekreacinės zonos turėtų vaidinti žymiai didesnį 
vaidmenį organizuojant įvairias sveikos gyvensenos bei fizinio aktyvumo plėtojimo 
programas, projektus ar renginius. 

Fiziniam aktyvumui plėtoti yra tinkamos ir uždaros patalpos: mokymo įstai-
gų, sporto ir sveikatingumo klubų, poliklinikų, ligoninių bei medicininės reabili-
tacijos centrų, vietos bendruomenių patalpos ar kitų įstaigų bei institucijų spor-
to ar net aktų salės, kurios šiuo metu išnaudojamos per menkai. Tai ypač svarbu, kai 
arti nėra tinkamų parkų, poilsio ir rekreacinių zonų arba jos blogai įrengtos, apleistos, 
nesaugios, nėra transporto priemonių jas pasiekti ir t. t. Be to, organizuojant ilgalai-
kius ar nuolatinius fizinio aktyvumo renginius būtina atsižvelgti į dažnai besikeičian-
čias ir kartais ypač nepalankias Lietuvos oro sąlygas. 

VII. renginio organizavimo laikas yra svarbus kriterijus dirbantiems ar užsiėmu-
siems kitomis veiklomis asmenims. Rytiniai ar dienos užsiėmimai labiau tinkami par-
eigomis neapsikrovusiems senoliams, o popietė – namų šeimininkėms, bedarbiams, 
moksleiviams ir pan., vakaras gali būti tinkamas dirbantiems suaugusiesiems, anūkus 
ar ligonius prižiūrintiems ar kitokių pareigų turintiems senyviems asmenims, studen-
tams ir pan. Todėl bendraujant ir bendradarbiaujant su vietos bendruomene, savival-
dybe ar seniūnija, visuomeninėmis organizacijomis būtina surinkti bent preliminarią 
informaciją apie potencialių dalyvių užimtumą ir laisvą laiką.

VIII. renginio trukmė. Fizinio aktyvumo renginius būtina skirstyti pagal renginio 
trukmę, atsižvelgiant į pasirinktos dalyvių grupės sveikatos būklę, fizinio krūvio inten-
syvumą ir asmeninį fizinį pajėgumą. Renginiai gali būti skirstomi (atsižvelgiant į didelę 
renginių įvairovę, šis skirstymas gali būti koreguojamas): 
•	  ypač trumpi – iki 15 min. netinkama trukmė beveik jokiam fizinio aktyvumo ren-

giniui.
•	  Labai trumpi – iki 30 min. Galima, bet per trumpa renginio trukmė. Tokios trukmės 

renginys gali būti tinkamas išmoktos, gerai žinomos veiklos praktiniam pakartojimui: 
kai atliekami tie patys pratimai, veiksmai ar judesiai, kai dalyvauja ta pati patyrusių 
žmonių grupė, kai užsiėmimą veda tas pats instruktorius, ta pati renginio vieta ir pan. 
Tai trumpas ir greitas (gal net labai intensyvus) fizinis darbas.

•	  trumpi – nuo 30 iki 45 min. Labai tinkama renginio trukmė absoliučiai daugumai 
renginių. 

•	  vidutinės trukmės – nuo 45 iki 60 min. Labai tinkama renginio trukmė įvairių rūšių 
praktinėms veikloms su lengva pramankšta, pataisymais ir paaiškinimais, tinkama jė-
gai, ištvermei ar atskiroms savybėms lavinti, teorinei ir praktinei daliai sėkmingai de-
rinti, mokytis naujų pratimų ir pan. 
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•	  ilgai trunkantys – nuo 60 iki 120 min. Labai tinkama sveikiems, sportiškiems jau-
nesnio amžiaus asmenims, kai derinama išsamesnė teorinė dalis su ilga praktine da-
limi, skirta atskiroms savybėms lavinti ir aerobiniam pajėgumui didinti. Be to, ilgai 
trunkantis fizinis krūvis (vidutinio ar didelio intensyvumo) sukelia nemažai teigiamų 
ir neigiamų organizmo pokyčių (didelis prakaitavimas, skysčių netekimas, perkaitimas 
ar sušalimas, elektrolitų balanso sutrikimas ir pan.) Dėl šios priežasties ilgiau trunkan-
čius renginius turi vesti patyrę specialistai. 

•	  Labai ilgai trunkantys – nuo 2 iki 3 val. Renginio trukmė skirta ilgą laiką sportavu-
siems asmenims arba buvusiems profesionaliems sportininkams bei jauniems, geros 
sveikatos ir tinkamo fizinio pajėgumo asmenims. Jokiu būdu netinka pradedantiems, 
nepatyrusiems, pagyvenusiems, sergantiems viena ar keliomis lėtinėmis ligomis as-
menims ir pan. Tokios trukmės galėtų būti įvairiausi žygiai: ėjimas pėsčiomis, važia-
vimas dviračiu, bėgimas ristele, šliuožimas slidėmis ir pan. Tačiau iškyla reali grėsmė 
perdozuoti fizinio krūvio, nes ne visada galima žinoti apie dalyvių sveikatos būklę ir 
tiksliai įvertinti organizmo rezervus. Be to, kartais patys dalyviai nenori pasisakyti apie 
savo sveikatos problemas ar žemą fizinį pajėgumą.

•	 ypač ilgai trunkantys – 3 val. ir ilgesni – buvusiems profesionaliems sportininkams, 
kurie nėra metę intensyvių, ilgai trunkančių aerobinių treniruočių.

•	 Šis skirstymas netinka ilgiems teoriniams seminarams ar konferencijoms: šie renginiai 
kartais trunka net kelias valandas. 

IX. renginio dalyvių amžius (amžiaus grupės). Fizinio aktyvumo renginius dėl 
skirtingo fizinio pajėgumo, galimų lėtinių susirgimų, interesų skirtumo būtina skirs-
tyti ir pagal dalyvių amžių. Kaip žinome, žmogaus amžius yra skirstomas į šiuos pe-
riodus:

1. Kūdikystė (0–1 m.);
2. Vaikystė (1–12 m.); 
3. Ankstyvoji paauglystė (12–18 m.); 
4. Vėlyvoji paauglystė (18–22 m.); 
5. Jauno suaugusiojo amžius (22–34 m.); 
6. Vidutinio suaugusiojo amžius (35–60 m.);  
7. Vyresnio suaugusiojo amžius (60–75 m.);  
8. Senatvė (daugiau kaip 75 m.) (Newman, Newman, 1987 ir kt.).

Tačiau organizuojant fizinio aktyvumo renginius galima remtis kiek paprastesniu 
dalyvių skirstymu į tris svarbiausias amžiaus grupes: 1. vaikų (5–12 m.) ir paauglių 
(12–17 m.), 2. suaugusiųjų (18–64 m.), 3. pagyvenusių ir senų žmonių (vyresnių 
nei 65-erių metų). tai  vadinamosios renginio tikslinės grupės. Patartina vaikams 
ir paaugliams organizuoti atskirus renginius, nes gana reikšmingai skiriasi jų mąsty-
mas, interesai, pomėgiai ir psichomotorinė raida. Nerekomenduojama organizuoti 
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renginius visoms amžiaus grupėms kartu, nes tai gali sukelti įvairių keblumų organiza-
toriams – nesusikalbėjimą, nesupratimą, konfliktines situacijas, traumas ir kt. Žinoma, 
išimtį sudaro įvairios didelės sporto šventės šeimoms ar šeimų varžybos, kurios yra 
naudingos, atraktyvios ir turi didelį fizinio aktyvumo skatinimo potencialą. Panašios 
šventės jau tampa savotiška Lietuvos socialinio gyvenimo norma.

X. renginio dalyvių skaičius. Pasirinkus būsimo renginio temą, uždavinius, apim-
tį, formą, vietą, svarbus tampa renginio dalyvių skaičius. Pagal dalyvaujančių asme-
nų skaičių renginiai gali būti skirstomi taip:

1. individualūs (asmeniniai) – tai individualus darbas (angl. face-to-face) siekiant 
gerų asmeninių rezultatų, kai tiksliai atsižvelgiama į asmens sveikatos būklę, 
asmeninį fizinį pajėgumą ir fizines ypatybes, charakterio bruožus, pomėgius bei 
polinkius ir pan. Tai galėtų būti savarankiškas mankštinimasis (sportavimas), in-
dividualūs kineziterapijos užsiėmimai gydymo įstaigoje, užsiėmimai su asmeni-
niu treneriu (instruktoriumi) sporto ar sveikatingumo klube ir pan. Individualių 
ar mažų ir labai mažų grupių renginiai turi nemažai trūkumų, bet reikšmingi ir 
jų privalumai. Pats svarbiausias jų – dažnai tokiuose užsiėmimuose sudaromas 
asmeninis fizinės veiklos planas kiekvienam renginio dalyviui (apie šį planą 
daugiau žr. 1 priede). Tai labai motyvuoja silpną, ligotą, baimingą, nedrąsų, sa-
vimi nepasitikintį dalyvį siekti sau naudingų asmeninių rezultatų.

2. Labai maža grupė: 2–5 dalyviai. Organizuotam renginiui ši grupė yra mažo-
ka, nes įvairios organizavimo sąnaudos (laiko, finansinės, žmogiškųjų išteklių ir 
kt.) gali būti didelės, o tiesioginių naudos gavėjų mažai. Neatsiperka kelionės 
išlaidos, salės ar inventoriaus nuoma, instruktoriaus paslaugos, dalomosios me-
džiagos rengimas, mineralinis vanduo ir kiti renginiui organizuoti kartais būtini 
tiksliniai dalykai. Be to, kviestiniam specialistui ar instruktoriui gali nepatikti 
dirbti su tokia maža žmonių grupe, nors pats renginys gali būti itin kokybiškas 
bei efektyvus. Išimtį sudaro atvejai, kai vyksta pasikartojantys ar nuolatiniai už-
siėmimai ir dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių į planuotą renginį 
susirenka nedaug dalyvių. Pavyzdžiui, daliai dalyvių sutrukdo atvykti stiprus 
lietus, pūga, plikledis ar kitos netinkamos oro sąlygos, didelė sporto ar valstybi-
nė šventė ar kitas netoli vykstantis panašus renginys ir t. t. Užsiėmimas būtinai 
turi įvykti, nes susirinkę patys ryžtingiausi ir aktyviausi dalyviai pademonstravo 
savo valią ar ištikimybę ir nori toliau tęsti užsiėmimus, įtvirtinti savo asmeninę 
pažangą. Būtent tokie nuolatiniai dalyviai sudaro nuolat vykstančių sveikatin-
gumo renginių branduolį ir buria aplink save naujus dalyvius. Šį potencialą or-
ganizatoriai turėtų kūrybiškai išnaudoti pritraukdami naujus dalyvius.

3. maža grupė: 6–10 dalyvių. Tinkama renginiui grupė, kurioje galima tobulinti 
jau žinomus sudėtingus judesius ar pratimus arba mokytis naujų fizinio akty-
vumo rūšių. Tokioje grupėje lengva stebėti ir kontroliuoti dalyvių atliekamus 
judesius ar veiksmus, laiku juos koreguoti, kiekvieną asmeniškai pataisant, su 
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kiekvienu asmeniškai bendraujant ir siekiant geresnio asmeninio rezultato.
4. vidutinio dydžio grupė: 11–20 dalyvių. Įvairiems renginiams tinkama ir re-

komenduotina grupė. Tokia grupė gali sėkmingai atlikti žinomus veiksmus ar 
judesius ar mokytis naujų, gali eiti į žygius pėsčiomis ar ekskursijas, važiuoti 
dviračiais, žaisti sportinius žaidimus ir pan. 

5. Didelė grupė: 21–30 dalyvių. Dalyvių grupės dydis tinkamas nuolatiniams už-
siėmimams, kai kartojami jau žinomi ar išmokti judesiai ar veiksmai (pavyzdžiui, 
bėgimas ristele, šiaurietiškas ėjimas, pėsčiųjų žygis, aerobika, mankšta su įvai-
riais įrankiais ir pan.), teoriniams seminarams su praktiniais užsiėmimais. Rengi-
nio metu gali kilti situacijų, kai būtina vieno ar kelių savanorių arba specialistų 
pagalba. 

6. Labai didelė grupė: 31–50 dalyvių. Grupės dydis tinkamas nuolatiniams užsi-
ėmimams su ta pačia patyrusia dalyvių grupe, kai kartojami jau žinomi ir moka-
mi judesiai ar veiksmai, kai yra vienas ar keli instruktoriai arba dalyvauja keletas 
savanorių, vyksta parodomieji pasirodymai arba vyksta teorinis renginys su pa-
prasta praktine dalimi.

7. ypač didelė grupė: dalyvių daugiau nei 51. 
Šis skirstymas yra tinkamas praktiniams fizinio aktyvumo renginiams, kai siekia-

ma konkrečių praktinių rezultatų. Labai dideles ar ypač dideles grupes (ar net tokias, 
kurias sudaro per 100 žmonių) visada galima skaidyti į mažesnes pagal pasirinktus 
kriterijus, pavyzdžiui, pagal dalyvių pažangos laipsnį ir asmeninį įgudimą, pagal 
amžių, lytį, svorį, lėtinius susirgimus, pagal fizinį pajėgumą ir pan. Apie masinius ren-
ginius (per 1000 dalyvių) šioje metodinėje-informacinėje medžiagoje nerašoma, nes jiems 
taikomi visai kitokie organizavimo ir įgyvendinimo reikalavimai (asmenų saugumo, trans-
porto ir pirmosios medicinos pagalbos suteikimo ir kt.) (Varon et al., 2003; Thierbach et al., 
2003; Barr et al., 2010 ir kt.). Čia nekalbama apie masinius renginius, kadangi jie paprastai 
yra organizuojami tik kelis kartus per metus (dažniausiai vasarą), turi didelį biudžetą ir 
rėmėjus. Juos organizuoja keletas organizatorių, dalyvauja daug savanorių, viešoji poli-
cija tvarkai palaikyti, kartais keičiamas transporto eismas, dalyvauja greitosios medicinos 
pagalbos brigados, paskirti gausūs apdovanojimai (kas vargu ar įmanoma paprastuose 
fizinio aktyvumo renginiuose) ir pan.

Būtina visada pasverti ir įvertinti renginio dalyvių skaičių, atsižvelgiant į dalyvių svei-
katos būklę, amžių, lytį, renginio formą ir kitus veiksnius. Siūloma, kad praktiniuose fizi-
nio aktyvumo renginiuose ir ypač specializuotuose užsiėmimuose (pilateso, kalane-
tikos, Či gongo (kitaip dar vadinamo Ci gunu), tai či, šiaurietiško ėjimas ir pan.) būtų 
nuo 6 iki 30 dalyvių. Dažniausiai praktinių fizinio aktyvumo užsiėmimų dalyvių skaičius 
yra atvirkščiai proporcingas renginio kokybei. Kaip blogą pavyzdį galima paminėti dabar 
madingus masinius užsiėmimus joga, kai sudėtingos asanos atliekamos kaip pakliuvo, 
visiškai tam netinkamose vietose, tiksliai nederinant judesių su kvėpavimu, nesilaikant 
asmeninės laipsniškos pažangos principo (Patandžalio pakopų), nesivadovaujama garsių 
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jogų rekomendacijomis (originaliais net kelis šimtmečius siekiančiais rašytiniais šaltiniais) 
ir iš esmės iškraipant šios sudėtingos sistemos (mokymo) esmę. 

Per didelis renginio dalyvių skaičius praktiniame renginyje gali sudaryti nemažų 
problemų: 1. sunku stebėti didelę žmonių grupę ir vertinti bei koreguoti jų atlie-
kamus judesius, pratimus, pastebėti sveikatos sutrikimus; 2. esant reikalui, sunku 
greitai prieiti ir pataisyti ar padėti renginio dalyviui; 3. su didele grupe sunku efek-
tyviai bendrauti ir gauti iš dalyvių grįžtamąjį ryšį; 4. sudėtinga suderinti atskirų da-
lyvių judesius (jei renginyje tai yra būtina) ar koordinuoti didelės grupės veiksmus; 
5. galimos smulkios dalyvių traumos, susidūrimai, nesusikalbėjimai, nesusipratimai 
ar net tarpusavio konfliktai; 6. sunkiau palaikyti viešąją tvarką ar suteikti pirmąją 
pagalbą ir t. t. Labai didelės žmonių grupės ar masiniai sporto ir kiti renginiai yra tinkami 
daugiau informacijos pateikimui, fizinio aktyvumo propagavimui ir viešinimui arba dide-
lėms masinėms sporto varžyboms (pavyzdys – tarptautinis dviračių maratonas, Vilniaus 
maratonas ir kt.), kurios paskutiniu metu yra ypač pamėgtos ir remiamos Sveikatos apsau-
gos ministerijos. Tačiau tokie renginiai turi menką išliekamąją vertę konkretaus žmogaus 
(ar žmonių grupės) sveikatai ir beveik nedaro jokios įtakos sveikų įpročių suformavimui. 

Kalbant apie renginio dalyvių skaičių nereikėtų pamiršti vieno įdomaus reiškinio, kad 
dažniausiai įvairius fizinio aktyvumo renginius lanko vis tie patys asmenys – nuolatiniai 
sportiški ir aktyvūs įvairių renginių dalyviai. retai įsitraukia nauji žmonės, ypač fiziškai 
pasyvūs, tingūs, nutukę, baimingi, silpnos sveikatos, blogai vertinantys savo sveikatos 
būklę ir pan. Todėl naujų nuolatinių dalyvių įtraukimas į sveikatą stiprinantį fizinį 
aktyvumą yra vienas svarbiausių renginių organizavimo kriterijų, nes visuomenės 
sveikatos specialisto ar sveikatos edukologo visos praktinės veiklos pagrindą suda-
ro pirminė ligų profilaktika. 

XI. naujų dalyvių renginyje skaičius yra ypač svarbus rodiklis. Vienas svarbiausių 
fizinio aktyvumo renginių tikslų – palaipsniui įtraukiant vis naujų dalyvių didinti bendrą 
asmenų fizinį aktyvumą. Nėra paprasta pritraukti naujų dalyvių į vieną renginį. Dar dides-
nė problema yra išlaikyti juos ilgesnį laiką (kelis ar keliolika užsiėmimų arba visą speci-
alios programos ar projekto laiką) ar susigrąžinti užsiėmimus metusius dalyvius. Tam 
reikia: 1. nuolatinio dėmesio naujiems renginio dalyviams: pagalbos, patarimų, paskati-
nimo, papildomų konsultacijų ir pan.; 2. tinkamai ir kuo plačiau organizuoti informacines 
akcijas, kurių metu būtų išnaudojamos visos galimybės: internetas, vietinė spauda, radijas, 
televizija, vaistinių tinklai, prekybos centrai, įvairios visuomeninės organizacijos ir kt.; 3. 
gerų, kokybiškų ir spalvingų renginių – jeigu renginio metu buvo didelių nesklandumų, 
nesusipratimų ar šie nesklandumai kartojasi, tikėtina, kad asmenys daugiau nenorės eiti į 
panašaus pobūdžio renginius; 4. draugų, kaimynų ir šeimos narių dalyvavimo ir aktyvaus 
palaikymo; 5. tinkamai parinktos renginio vietos; 6. sukurti specialią dalyvių motyvacijos 
skatinimo sistemą ir įdiegti ją praktikoje. Pagal šį kriterijų renginio dalyvius rekomenduo-
jama skirstyti į nuolatinius, epizodinius ir naujus (pradedančius) dalyvius.

XII. Dalyvių lytis. Kai kuriuos renginius galima skirstyti pagal dalyvių lytį, nes vienos 
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fizinio aktyvumo rūšys labiau domina moteris (pavyzdžiui, aerobika, badmintonas, šo-
kiai, pilatesas ir pan.), kitos – vyrus (pavyzdžiui, futbolas, krosas, krepšinis, įvairios jėgos 
mankštos su treniruokliais bei svarmenimis ir pan.). Visgi, absoliuti dauguma renginių tu-
rėtų būti skirta mišriai ir kuo platesnei auditorijai. Tačiau atsižvelgiant į fizinio krūvio 
intensyvumą patartina praktinius fizinio aktyvumo renginius skirstyti pagal dalyvių lytį 
į skirtus vyrams, moterims ir bendrus. Būtina prisiminti, kad moterų fizinis aktyvumas 
savarankiškai ar organizuotai sportuojant yra mažesnis nei vyrų. Todėl ypač svarbu fizinio 
aktyvumo renginiuose skatinti dalyvauti moteris. Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad 
svarbiausios asmeninės savybės, tiesiogiai veikiančios fizinį aktyvumą, yra asmens am-
žius ir lytis (Sherwood, Jeffery, 2000; Speck, Harrell, 2003; Lim, Taylor, 2005 ir kt.). Kalbant 
apie vaikus ir paauglius irgi verta žinoti, kad vienos fizinio aktyvumo formos ir rūšys labiau 
tinka mergaitėms, kitos – berniukams (išskiriamos net „vyriškos“ ir „moteriškos“ sporto ša-
kos), vienos mažiems vaikams, kitos – paaugliams (Blauzdys, Jasiūnas, 2001; Pinel, 2002; 
Boyle et al., 2003 ir kt.). Be to, pavyzdžiui, vieni vaikai labiau motyvuoti gerai organizuotam 
sportui, o kitiems labiau patinka neorganizuotas, savarankiškas sportavimas arba laisva-
laikio žaidimai (Sherwood, Jeffery, 2000; Kardelis ir kt., 2001 ir kt.).

XIII. reikalavimai dalyviams. Tai – paprastas, tačiau kartais gana svarbus renginio or-
ganizavimo kriterijus. Juk neateinama slidinėti be slidžių, į bėgimo varžybas – be sportba-
čių, o į išvyką dviračiais – be dviračio. Todėl organizatoriai savo kvietimuose (kad ir kokios 
formos jie būtų) visados privalo paminėti visas sąlygas, kurios svarbios konkretaus ren-
ginio dalyviams. Pavyzdžiui, patogi avalynė, laisva sportinė apranga, mineralinio vandens 
butelis ar net keli, akiniai nuo saulės, galvos apdangalas, pirštinės, kilimėlis, kamuolys ir 
pan. 

XIV. reikalavimai renginio organizatoriams (vedėjams). Kaip jau buvo ne kartą 
minėta, organizuodami praktinį fizinio aktyvumo renginį, kuriame bus aktyviai mankšti-
namasi (vidutinio ar didelio intensyvumo fizinis krūvis), organizatoriai privalo būtinai at-
sižvelgti į susirinkusiųjų sveikatos būklę. Kadangi fizinio aktyvumo renginiai yra savano-
riški ir dalyvavimas juose nėra privalomas, renginio dalyviai asmeniškai atsako už savo 
sveikatą renginio metu. Tačiau renginio organizatorių užduotis – detaliai informuoti 
renginio dalyvius apie atliekamų pratimų trumpalaikį ir galimą ilgalaikį poveikį 
organizmui. Tai svarbus ir privalomas veiksmas. Tuo pačiu organizatoriai visada turi būti 
pasiruošę įvairioms netikėtoms situacijoms (turėti tinkamą kvalifikaciją ir, pageidautina, 
nemažą praktinę patirtį šias situacijas pastebėti ir spręsti), nes tarp dalyvių visada gali pa-
sitaikyti žmonių, ypač senyvo amžiaus, sergančių įvairiomis lėtinėmis ligomis ir pan. todėl 
būtinas ne tik nuolatinis bendradarbiavimas su įvairių specializacijų gydytojais ir 
slaugytojais, bet tokiuose renginiuose pageidautinas ir kraujo spaudimo matavimo 
aparatas, sukomplektuota pirmosios pagalbos vaistinėlė bei veikiančios ryšio prie-
monės pagalbai išsikviesti. 

Šioje metodinėje-informacinėje medžiagoje nėra aprašomi fizinio darbo fiziologiniai 
mechanizmai ir dėl jo atsirandantys organizmo pokyčiai. Dalis šios informacijos, kuri gali 
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būti naudinga rengiant fizinio aktyvumo renginius, yra iškelta į priedus. Naujausios ben-
drosios fizinio aktyvumo rekomendacijos, skirtos įvairaus amžiaus žmonėms (WHO, 
2010), pateiktos metodinės-informacinės medžiagos 3 priede. Norintys tiksliau įvertin-
ti konkrečios fizinės veiklos poveikį organizmui (dozuoti fizinį krūvį), gali pasinaudoti 4 
priede pateikta lentele su vidutinėmis organizmo energijos sąnaudomis, išreikštomis me-
džiagų apykaitos ekvivalentu (MET). Trumpai apie asmeninio plano sudarymą ir galimus 
sveikatos sutrikimus rašoma 1 priede.

7 skyrius. sėkmingų ir nesėkmingų 
renginių ypatybės

Sėkmingo renginio bruožai yra tiesiogiai susiję su šioje metodinėje-informacinėje 
medžiagoje išsamiai (5 ir 6 skyriuose) aprašytais 5 bendraisiais reikalavimais fizinio 
aktyvumo renginiams, 7 renginio nuoseklaus planavimo etapais ir 14 fizinio ak-
tyvumo renginio vertinimo kriterijų. Jais vadovaujantis galima sėkmingai įgyven-
dinti visus renginio vadybos etapus: planavimą, pasirengimą, pravedimą ir įvertinimą.

Bendrieji sėkmingo renginio bruožai yra šie:

•	 renginys organizuotas atsižvelgiant į dalyvių lytį, amžių, pasiruošimą, fizinį 
pajėgumą (juk negalima siūlyti pagyvenusioms moterims žaisti krepšinį ar futbolą, 
dalyvauti kombinuotoje estafetėje ar dviračių žygyje, bet tai labai tiktų vaikams ar 
paaugliams).

•	 tinkamai parinkta renginio vieta (šiaurietiškam vaikščiojimui – parkas, futbolui 
– stadionas ar speciali aikštė, stalo teniso turnyrui – uždaros mokyklos ar įstaigos 
patalpos su keliais teniso stalais, kalanetikai – sporto salė, raumenų jėgos treniruo-
tei – treniruoklių salė, sporto salė ar laukas, kai svarmenis galima išsinešti ir pan.).

•	 aiški bei paprasta renginio struktūra ir tinkama tema.

•	 tinkamas dalyvių skaičius (nėra galimybės vykusiai surengti pilateso, kalanetikos 
ar jogos užsiėmimą, kai susirenka daugiau nei 100 žmonių – toks dalyvių skaičius 
tiktų nebent bėgimo ar važiavimo dviračiais varžyboms).

•	 renginyje pateikta informacija yra šiuolaikiška, moksliškai pagrįsta ir aktuali 
susirinkusiems dalyviams (teoriniuose seminaruose ir konferencijose dažnai ten-
ka girdėti visiškai praktiškai nenaudingų pranešimų, kuriuose pateikiama teisės aktų 
analizė, lokalių socialinių apklausų rezultatai, kartojamos „nuvalkiotos“ interneto 
tiesos, reklamuojama savo asmeninė ar įstaigos veikla ir pan.).

•	 Dalyviai suinteresuoti dalyvauti renginyje ir gauti pateikiamą informaciją (kar-
tais atsitinka, kad vienas ar kitas renginys yra visiškai neįdomus ir, pavyzdžiui, moks-
leiviai į jį buvo suvaryti mokyklos administracijos prievarta).
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•	 Pranešėjų ir dalyvių abipusis ryšys (jeigu renginys asmeniškai aktualus ir naudin-
gas renginio dalyviams ir specialistų kvalifikacija aukšta, beveik visada yra abipusis 
ryšys). 

•	 Pranešėjų, referentų, specialistų instruktorių tinkama kvalifikacija (kvalifikaci-
ja sudaro nemažų problemų renginių organizatoriams, nes arti gali nebūti norimų 
specialistų ir tada gali tekti prašyti atvykti iš toli, o tai susiję su nemažomis finansi-
nėmis problemomis).

•	 tęstinumas – renginyje gautos teorinės informacijos ar praktinių veiklų bei 
metodų tolesnis taikymas po renginio (ar per ilgai trunkančius fizinio aktyvumo 
renginius susiformavo nauja socialinė grupė su panašiomis nuostatomis ir intere-
sais, ar jie patys toliau siekia mankštintis (sportuoti) savarankiškai arba su nauja gru-
pe, ar turi savo lyderių, kurie imasi organizuoti kitus fizinio aktyvumo renginius ar 
ieškoti naujų kontaktų, kad juos organizuotų, ir pan.).

•	 saugumo ir tvarkos užtikrinimas.

•	 Parengtas ar sėkmingai įgyvendintas galimų nenumatytų atvejų planas (pa-
vyzdžiui, staigus oro pasikeitimas ir renginį reikia atšaukti arba perkelti iš lauko į pa-
talpas, lektorius ar sporto instruktorius susirgo ir būtina, kad kažkas jį pakeistų, pra-
sidėjo gripo epidemija ir būtina spręsti klausimą, ar tęsti užsiėmimus, ar ne, ir pan.).

•	 renginio analizė ir vertinimas.

Toliau pateikti ir galimi (visų nesėkmių numatyti, deja, neįmanoma) svarbiausi 
renginių organizavimo ir įgyvendinimo sunkumai. Juos galima naudoti analizuojant 
konkretų fizinio aktyvumo renginį:

•	 nenustatyti trumpalaikiai renginio tikslai.
•	 nenustatyti ilgalaikiai renginio tikslai.
•	 renginys neatitinka kertinių visuomenės sveikatos stiprinimo renginių principų 

ir nuostatų.
•	 netinkamai paskirstytos lėšos ar kiti būtini ištekliai. kvalifikuoto personalo stoka. 
•	 renginio organizatorių pastangų ir noro kokybiškai dirbti stoka.
•	 netinkama ar per maža renginio informacinė ir rėmimo kampanija. 
•	 Per mažas dėmesys profilaktiniams ar kitiems sveikos gyvensenos klausimams.
•	 menkas dėmesys renginio dalyviams (dažniausiai tai vedančiųjų renginį kvalifikaci-

jos stoka arba nenoras dirbti).
•	 silpna renginio organizatorių tarpusavio komunikacija ir tarpusavio nesuprati-

mas.
•	 neapibrėžtas dalyvių skaičius.
•	 netinkamai pasirinkta renginio vieta.
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•	 netinkamai parinktas renginio laikas.
•	 neapibrėžta dalyvių amžiaus grupė. 
•	 Paruošta nepakankamai renginiui būtinų priemonių ar informacinės, dalomo-

sios medžiagos. 
•	 nepakankama techninė bazė.
•	 nesilaikyta paprasčiausių saugumo reikalavimų (neblaivūs dalyviai, slidi grindų 

danga ar netinkama avalynė, netinkamas apšvietimas, netinkamos oro sąlygos – 
karštis, šaltis, lietus ir pan.) ir t. t. 

8 skyrius. Baigiamasis žodis

 Šiandien labai daug kalbama apie sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą, 
holistinį požiūrį į žmogaus sveikatą, apie lėtines neinfekcines ligas, būtinybę formuoti 
sveiko gyvenimo būdo nuostatas nuo pat vaikystės. Knygynai pilni įvairios literatūros 
apie sveiką gyvenseną, savęs ugdymą ir savęs gydymą. Tai tapo dabartinių madų ir 
asmeninio įvaizdžio dalimi. Tačiau gyventojų sergamumo lėtinėmis neinfekcinėmis 
ligomis rodikliai Lietuvoje tikrai nėra geri. Ir kas labiausiai liūdina, per paskutinius 10 
metų neįvyko jokių esminių pokyčių – sergamumo ir mirtingumo tendencijos nepa-
kito. Vadinasi, galime padaryti išvadą, kad ne įmantrūs postringavimai apie žmonių 
sveikatą yra svarbūs (prirašyta gausybė straipsnių, paruošta laidų, patvirtinta progra-
mų bei strategijų ir pan.), o praktinė, kasdienė veikla. Todėl šio leidinio autorius labai 
viliasi, kad visuomenės sveikatos specialistai ir sveikos gyvensenos edukologai gavo 
nors kokios naudos iš šios kuklios metodinės-informacinės medžiagos, pasistengs pa-
keisti savo darbo stilių, taps aktyviais, nenuilstančiais fizinio aktyvumo propaguotojais 
bei vykdytojais ir patys rodys pavyzdį šioje reikšmingoje visuomenės sveikatai srityje. 
Baigiant norisi pacituoti ypač vertingus žodžius, tinkančius organizuojant fizinio akty-
vumo renginius: „Vienas gramas praktikos yra vertesnis už toną teorijos“ (Indra Devi, 
Sai jogos kūrėja). 

9 skyrius. terminų žodynėlis

aerobinis darbingumas – žmogaus gebėjimas dirbti fizinį darbą, kai mechaninė 
energija gaminama raumenyse iš energinių medžiagų (ATF, angliavandenių, riebalų ir 
kt.) naudojant  deguonį (Stonkus, 2002). 

aerobinis pajėgumas – žmogaus aerobinis pajėgumas vertinimas pagal: 
1. aerobinį galingumą, kurį parodo MDS (maksimalus deguonies sunaudojimas 
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per 1 min.); ištvermę lavinančio sportininko vyro MDS yra 5–6 l/min., nespor-
tuojančio – 3–3,5 l/min.; moterų atitinkamai – 4–5 l/min. ir 2,5–3 l/min.;

2. įsidirbimo greitį (tai laikas, per kurį pasiekiamas MDS);
3. MDS darbo intensyvumo trukmę (tai laikas, kai organizmas gali dirbti maksima-

liai);
4. MDS darbo ekonomiškumą, efektyvumą (tai konkretus atliekamas darbas mak-

simaliai naudojant deguonį) (Kuklys, Blauzdys, 2000). 
anaerobinis slenkstis – momentas, kai suintensyvinus judesių veiklą prasideda 

anaerobiniai energijos gamybos procesai. Dirbant mažesnio intensyvumo darbą, ana-
erobiniai procesai beveik nevyksta. Kai treniruotų žmonių pulso dažnumas padidėja 
maždaug iki 160–165 k./min., o netreniruotų – 150–155 k./min., anaerobiniai proce-
sai gerokai suaktyvėja. Ši riba vadinama anaerobiniu slenksčiu. Ciklinių sporto šakų 
atstovui labai svarbu pasiekti aukštą anaerobinį slenkstį. Kuo aukštesnis sportininko 
anaerobinis slenkstis, tuo didesnį krūvio dalį jis gali atlikti ekonomiškesnių aerobinių 
organizmo reakcijų pagrindu (Kuklys, Blauzdys, 2000).

Bendrasis fizinis rengimas – pagrindinių fizinių ypatybių (jėgos, ištvermės, grei-
tumo, lankstumo, koordinacijos) lavinimas, siekiant harmoningo fizinio parengtumo 
arba sėkmingos sportinės veiklos (Kuklys, Blauzdys, 2000). 

ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu 
maršrutu ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas (Vaikų turizmo organiza-
vimo aprašas, 2005).

Fizinis aktyvumas – 1. griaučių raumenų sukelti judesiai, kuriuos darant energijos 
suvartojimas yra didesnis negu ramybės būsenoje; 2. bet kokia žmogaus kūno judėji-
mo išraiška, sukelianti didesnę medžiagų apykaitą: pratybos, rengimasis varžyboms, 
dalyvavimas varžybose, namų ūkio darbai, laisvalaikio veikla, kuriai reikia fizinių pa-
stangų (Stonkus, 2002). 

Fizinis darbingumas – žmogaus potencialus gebėjimas per nurodytą laiko tarpą 
atlikti maksimalų fizinio darbo kiekį (Kuklys, Blauzdys, 2000). 

Fizinis krūvis – raumenų darbo intensyvumas ir trukmė, rodantys fiziologinių po-
kyčių organizme dydį. Fizinis krūvis gali paveikti visą organizmą ar tiktai kai kurias 
organizmo sistemas ir atskiras raumenų grupes. Fizinio krūvio dydį lemia jo apimtis: 
trukmė ir intensyvumas. Trukmė išreiškiama laiko matavimo vienetais: sekundėmis, 
minutėmis, valandomis ir t. t. 

Intensyvumas – tai atlikto darbo kiekis per laiko vienetą. Pavyzdžiui, ciklinė-
se sporto šakose intensyvumas – tai greitis, aciklinėse – tempas (kartojamų judesių 
dažnumas). Intensyvumą taip pat rodo pratybų glaudumas (motorinis glaudumas), 
sportininkų pulsas. Optimaliai derinant fizinio krūvio trukmę ir intensyvumą galima 
pasiekti didelį sportininko treniruotumą. Pagal įtraukiamų į darbą raumenų kiekį fizi-
nis krūvis yra lokalusis, bendrasis ir regioninis. Pagal organizmo reagavimo į atliekamą 
darbą laipsnį – ribinis, didžiausias, didelis, vidutinis, ir mažas Fizinio krūvio kompo-
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nentai: fizinio pratimo intensyvumas, atlikimo trukmė, poilsio pobūdis ir trukmė, fizi-
nio pratimo kartojimų skaičius (Kuklys, Blauzdys, 2000). 

Fizinio ugdymo formos – mokymo proceso organizavimo ir fizinių ypatybių la-
vinimo struktūra. Fizinio ugdymo formos yra įvairios: pamoka, treniruotė (pamokos 
tipas), rytinė mankšta, gamybinė mankšta, gydomoji mankšta, higieninė mankšta, 
varžybos, turistinis žygis, ekskursija, išvyka, krosas, žaidimas ir kt. Pagrindinė ugdymo 
forma mokykloje – kūno kultūros pamoka (Kuklys, Blauzdys, 2000). 

Fizinis pajėgumas – žmogaus galėjimas kuo veiksmingiau dirbti tam tikrą fizi-
nį darbą (pavyzdžiui, sportininko gebėjimas įveikti fizinius krūvius, siekti aukštų re-
zultatų). Fizinis pajėgumas yra sveikatos ir fizinio parengtumo gerinimo prielaida. Jis 
priklauso nuo aplinkos, gyvensenos (mitybos, fizinio aktyvumo, motyvacijos), įgimtų 
savybių. Jį apibūdina kraujotakos bei kvėpavimo sistemų labai gera veikla, medžiagų 
apykaitos ir nervų sistemos ypatumai, judėjimo įgūdžiai, raumenų jėga ir ištvermė, 
kūno sandara (Kuklys, Blauzdys, 2000). 

Fizinių ypatybių lavinimas – tai kūno kultūros funkcija, skatinanti ir reguliuojan-
ti tikslingą kompleksinį (integralų) fizinių ypatybių, atliekant fizinius pratimus, atsi-
žvelgiant į gamtos veiksnius ir laikantis gyvenimo režimo, lavinimą (Kuklys, Blauzdys, 
2000). 

Fiziniai pratimai – sąmoningi, valingi žmogaus judesiai ir veiksmai, skirti fiziniam 
lavinimui ir gydymui. Tai svarbiausia fizinio tobulėjimo priemonė. Fiziniai pratimai ap-
ima natūralius judesius ir specialius judesius bei jų kompleksus, skirtus fiziniam žmo-
gaus lavinimui ir gydymui (Poderys, 2004).

Fizinių pratimų klasifikacija – fizinių pratimų skirstymas į tam tikras grupes pa-
gal paskirtį (pavyzdžiui, parengiamieji, žaidimų) bei vyraujančią veiklą ((pavyzdžiui, 
bėgimo, metimų, šuoliavimo fiziniai pratimai). Fizinio ugdymo procese (praktikoje) 
naudojama daug įvairių fizinių pratimų. Jie skirstomi pagal įvairius požymius. Tai 
padeda lengviau ir tikslingiau pasirinkti reikiamus fizinius pratimus. Klasifikacijų yra 
daug. Vienos iš jų yra bendresnio pobūdžio, kitos – konkretesnės. Pastarųjų pavyzdžiu 
gali būti atskiros sporto šakos fizinių pratimų klasifikacija arba fizinių pratimų, naudo-
jamų parengiamojoje pamokos dalyje, klasifikacija (bendrieji pratimai be priemonių, 
naudojant įrankius, prietaisus, poriniai pratimai, cikliniai pratimai ir kt.) ir t. t. Čia patei-
kiame bendro pobūdžio pagrindines fizinių pratimų klasifikacijas. 

1. Pagal istoriškai susiformavusias fizinio ugdymo sistemas, fiziniai pratimai skirs-
tomi į 4 grupes: a) gimnastikos pratimai; b) pratimai, kurie atliekami įvairių žai-
dimų metu; c) turistiniai fiziniai pratimai; d) sportiniai pratimai. 

2. Pagal fizinių ypatybių lavinimą išskiriami pratimai, lavinantys greitumą, jėgą, iš-
tvermę, lankstumą, vikrumą, pusiausvyrą. 

3. Pagal anatominį požymį išskiriami fiziniai pratimai, lavinantys tam tikras raume-
nų grupes (kojų, rankų, nugaros, pilvo, kaklo ir kt.). Šią klasifikaciją daugiausia 
naudoja atletinės gimnastikos atstovai (sportininkai). 
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4. Pagal bendrą pratimų struktūros požymį skiriami: a) cikliniai pratimai (bėgimas, 
slidinėjimas, čiuožimas, važiavimas dviračiu ir kt.); b) acikliniai pratimai (šuoliai 
iš vietos, metimas iš vietos ir kt.); c) mišrūs pratimai (šuoliai į tolį įsibėgėjus, 
ieties metimas įsibėgėjus ir kt.). 

5. Pagal atlikimo intensyvumą fiziniai pratimai skirstomi į: 1) mažo intensyvumo, 
2) vidutinio intensyvumo, 3) submaksimalaus (aukšto) intensyvumo, 4) maksi-
malaus intensyvumo. 

6. Pagal sporto šakas (įvairių sporto šakų – slidinėjimo, plaukimo, imtynių, irklavi-
mo – pratimai) (Kuklys, Blauzdys, 2000). 

Fizinių pratimų poveikis organizmui – fizinių pratimų įtaka organizmui ar jo 
sistemai. Priklauso nuo daugelio veiksnių. Jų žinojimas gali padėti pedagogui efek-
tyviau valdyti fizinio ugdymo procesą. Šie veiksniai yra tokie: 1) individualūs ugdytini 
gebėjimai, 2) tinkamas fizinio krūvio (fizinių pratimų) reguliavimas, 3) fizinių pratimų 
atlikimo sąlygos (pratybų metodika, meteorologinės sąlygos, materialinės sąlygos ir 
kt.) (Kuklys, Blauzdys, 2000). 

Prieinamumo ir individualizavimo principas. Mankštinantis būtina atsižvelgti 
į amžių, lytį, fizinį parengtumą, sveikatos būklę ir kitas individualias ypatybes. Peda-
gogui tenka reguliuoti fizinio krūvio dydį, fizinių pratimų sudėtingumą. Atsižvelgia-
ma į sportuojančiojo fizinius gebėjimus, jo galimybes bei fizinio pratimo ypatumus. 
Praktikoje pedagogai naudoja kūno kultūros programose nurodytus fizinius pratimus, 
judėjimo veiksmus, orientacines normas. Taikant šį principą reikia laikytis metodinių 
taisyklių: nuo žinomo prie nežinomo, nuo paprasto prie sudėtingo, nuo lengvo prie 
sunkaus. Ugdytinių organizmo funkciniai pajėgumai visada yra skirtingi, individualūs. 
Todėl fizinio ugdymo procesą reikia individualizuoti – parinkti mokymo užduotis ir 
metodus, nustatyti krūvį ir jį atitinkamai reguliuoti, naudoti įvairias pratybų formas ir 
pedagogines priemones ir t. t. (Kuklys, Blauzdys, 2000). 

rekreacinė teritorija – vietovė, turinti gamtines ar kultūrines aplinkos savybes ir 
sąlygas žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti (Turizmo įsta-
tymas, 1998).

rekreaciniai ištekliai – gamtinės ar kultūrinės aplinkos savybės, tinkamos žmo-
nių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti (Turizmo įstatymas, 1998).

sistemingumo principas. Mankštintis reikia reguliariai (nepertraukiamai), derinti 
fizinį krūvį ir poilsį, nuosekliai modeliuoti pratybas. Funkciniai pakitimai organizme 
atsiranda tik sistemingai atliekant fizinius pratimus ir, atvirkščiai – nustojus mankš-
tintis jie nyksta. Būtina, kad kiekvienų pratybų metu pasiekti rezultatai sumuotųsi su 
ankstesniais, taip būtų geriau lavinami judesių įgūdžiai ar fizinės ypatybės. Tą pasiekti 
galima, jeigu pratybos vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Didėjant treniruotu-
mui, intervalai tarp pratybų mažėja. Sporto treniruotės – labiausiai nepertraukiamas 
procesas (Kuklys, Blauzdys, 2000). 

sportuotojas – žmogus, kuris reguliariai mankštinasi, lanko pamėgtos sporto ša-



51

kos pratybas, dalyvauja varžybose, fiziniais pratimais stiprina ir palaiko savo sveikatą, 
fizines ir dvasines galias (Kūno kultūros ir sporto įstatymas, 2008). 

sportas visiems – tai mėgėjiška sportinė veikla, garantuojanti sportuotojui būti-
ną fizinį aktyvumą ir sudaranti sąlygas varžytis bei pagal išgales siekti sportinių rezul-
tatų. Tai fizinės pratybos ir varžybos, kuriose vyrauja emocinis ir fizinis krūvis (Stonkus, 
2002).

turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, organizuojan-
tis pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis (Vaikų turizmo organizavimo 
aprašas, 2005).

vaikų turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos 
(gali būti sudedamoji formaliojo ir neformaliojo švietimo programos dalis) vykdymas 
keičiant vietą pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais (Vaikų turizmo organiza-
vimo aprašas, 2005).

vaizdumo principas. Svarbiausias šio principo uždavinys – sudaryti aiškų to ar 
kito judėjimo veiksmo vaizdinį ir siekti įvaldyti taisyklingą veiksmą. Šis uždavinys 
įgyvendinamas parodant veiksmą, vaizdingai paaiškinant, analizuojant judesius, de-
monstruojant vaizdines priemones. Vaizdumo principas remiasi ne tik rega, bet ir 
kitais pojūčiais. Vaizdumas fizinio ugdymo procese – tai visų pojūčių (analizatorių) 
– regos, klausos, pusiausvyros, judėjimo ir kt. – mobilizavimas. Kuo daugiau pojūčių 
dalyvauja sudarant vaizdinį ir tinkamai metodiškai įvaldant veiksmą, tuo jis būna aiš-
kesnis, tikslesnis, tvirtesnis (Kuklys, Blauzdys, 2000). 

Žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu marš-
rutu pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones (Vaikų turizmo organizavimo aprašas, 
2005). 

10 skyrius. Priedai

1 priedas. asmeninis fizinės veiklos planas. 
Jis ypač vertingas silpnesnės sveikatos, senyviems, sergantiems keliomis lėtinėmis 

ligomis ar tiesiog perdėm jautriems ir baimingiems asmenims, kurie „staiga“ nuspren-
dė pradėti mankštintis. Pasiryžus, pavyzdžiui, padidinti bendrąjį fizinio aktyvumo lygį, 
sumažėjęs fizinis pajėgumas, nutukimas, išreikštas nepasitikėjimas savo jėgomis, lėti-
nių susirgimų gausa, lėtiniai skausmai, neįgalumas, analizatorių veiklos silpnėjimas, 
apsitarnavimo ir mobilumo sutrikimai (ramentai, lazda, įtvarai ir pan.) ir kitos asmeni-
nės bėdos veikia kaip sunkiai įveikiami asmeniniai barjerai. Ypač jų įtaka didelė prade-
dant užsiiminėti fiziniu aktyvumu nuo „nulio“. 

Asmeninis fizinės veiklos planas gali būti labai veiksminga išorinės motyvacijos 
skatinimo priemonė ir visiškai sveikiems asmenims. Visiems be išimties besimankš-
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tinantiesiems galioja laipsniškos pažangos principas, kuris yra nulemtas mūsų or-
ganizmo fiziologinių adaptacinių mechanizmų. Palaipsniui didinant fizinės veiklos 
intensyvumą ir užsiėmimų trukmę, šis principas yra aktualus ir sveikiems, ir lėtinė-
mis ligomis sergantiems žmonėms. Principo „žingsnelis po žingsnelio“ laikymasis 
sumažina persitreniravimo pavojų, raumenų ir sąnarių skausmus, riziką atsirasti ar 
padažnėti širdies ekstrasistolėms (liaudyje neteisingai vadinamoms permušimais) ir 
reikšmingiems arterinio kraujospūdžio svyravimams, laipsniškai didėjantį fizinį krūvį 
padaro malonesnį ir leidžia pasiekti nedidelių tarpinių teigiamų rezultatų, kurie pati-
kimai veda prie užsibrėžtų asmeninių tikslų pasiekimo. Fizinio krūvio metu paprasta 
dozuoti krūvį naudojant širdies susitraukimų dažnio matuoklį, kurių yra įvairiausių 
konstrukcijų. Gali būti, kad vienam žmogui reikės praleisti daugiau laiko viename tar-
piniame „žingsnelyje“, kad įgytų pakankamai asmeninio patyrimo, reikalingo pagerinti 
fizinę būklę (numesti svorio, sureguliuoti padidėjusį arterinį kraujo spaudimą, suma-
žinti kraujo lipidų kiekį, pagerinti laikyseną ir pan.) ir padidinti pasitikėjimą savimi. Kiti, 
labiau „sportiški“ ir įgudę, sparčiau pasieks užsibrėžtų asmeninių tikslų. 

Energinga fizinė veikla (didelio intensyvumo ir ilgai trunkanti) yra tinkama išskirtinai 
sveikiems geros fizinės būklės asmenims, turintiems ilgametę asmeninę patirtį šioje srity-
je ir aukštą motyvacijos lygį. Fiziškai silpni, baugštūs, sergantys sunkia liga ar net keliomis 
ligomis asmenys iš pradžių turėtų mankštintis ne didesnėmis kaip 5 balų pastangomis 
(pagal 10 balų sistemą) ir ne ilgiau kaip10 minučių kasdien. Laikantis laipsniškos pažangos 
ir individualumo principų griežtai rekomenduojama asmenims su klinikinėmis sveikatos 
problemomis (pažengusiomis lėtinėmis ligomis ar būklėmis, ypač dekompensacijos stadi-
joje, po sunkių ūmių susirgimų, operacijų ar traumų ir kitų susirgimų, kurie išvardyti anks-
čiau) turėti savo asmeninį fizinės veiklos planą (programą) ir periodiškai konsultuotis dėl 
jo įgyvendinimo su savo asmens sveikatos priežiūros specialistais (šeimos gydytojais, 
kardiologais, atitinkamos srities chirurgais, gydytojais reabilitologais ir kitais būtinais spe-
cialistais). Šis planas turėtų adekvačiai atspindėti gydomąjį fizinio aktyvumo poveikį ir 
galimų rizikos veiksnių valdymą. Jis turi būti sudarytas atsižvelgiant į visus žmogaus lė-
tinius susirgimus ir būkles bei galimus fizinės veiklos apribojimus, galimą griuvimo pavo-
jų, jo asmeninius gebėjimus, patirtį ir fizinį pajėgumą, paskirtus ir geriamus medikamen-
tus, kad būtų sumažintos visų galimų dėl fizinio aktyvumo kylančių grėsmių pasekmės. 

Žinoma, tokius asmeninės fizinės veiklos planus turėtų sudarinėti atitinkamos 
srities profesionalai (patyrę kineziterapeutai, sporto medicinos gydytojai, įgudę sporto 
klubų instruktoriai ir kt.) asmeninės konsultacijos metu. Būtina prisiminti, kad tam tikrais 
atvejais ne visa fizinė veikla yra naudinga ir ne visi fiziniai pratimai saugūs. Todėl net ir svei-
kiems žmonėms prieš pradedant intensyviai sportuoti ar didinti fizinės veiklos laiką bei 
intensyvumą rekomenduotina konsultuotis su asmens sveikatos priežiūros specialistais. 

Profesionalai dažniausiai vadovaujasi tokiu darbo standartu: 1) įvertina esamą 
sveikatos būklę (surenka anamnezę ir išstudijuoja išrašus iš medicininių dokumen-
tų) ir ištestuoja fizinį pajėgumą ar atskiras organizmo funkcijas, 2) parenka tinkamas 
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fizinio aktyvumo rūšis ar individualius pratimus, t. y. sudaro mankštų (treniruočių) 
programą, 3) paaiškina, jei reikia, pademonstruoja, kaip taisyklingai atlikti pratimus 
ir, ypač iš pradžių, mankštinasi kartu, taiso  klaidas, stebi organizmo reakciją į krūvį ir 
į įvairius pratimus. Fizinės veiklos plane tiksliai nurodoma jo trukmė, reikalingos 
priemonės ar prietaisai, užsiėmimų dažnumas (kiek kartų per savaitę), judesių ir 
pratimų kartojimo skaičius, judesių ar pratimų atlikimo greitis, poilsio intervalai 
tarp pratimų, skysčių vartojimas ir kt. idealiu atveju planas vykdomas tam tikrą 
laiko tarpą (pavyzdžiui, 4, 8 ar 12 savaičių), per kurį daugiau ar mažiau pakinta 
besimankštinančiojo būklė. tada vėl atliekami atskiri testai bei įvertinama as-
meninė pažanga. Esant reikalui, konsultuojamasi su kitais specialistais. 

2 priedas. 5 fizinio aktyvumo renginių pavyzdžiai, aprašyti taikant 14 renginio 
vertinimo kriterijų 

i pavyzdys. mokinių pramoginės ir sporto varžybos tarp klasių arba tarp komandų 
1. renginio tikslas – tinkamai ir fiziškai aktyviai paminėti PSO Pasaulinę sveika-

tos dieną (balandžio 7 d.) arba Tarptautinę vaikų gynimo dieną (birželio 1 d.).
2. renginio uždaviniai: 

•	 propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir įvairių rūšių fizinį aktyvumą;
•	 didinti bendrą moksleivių fizinį aktyvumą; 
•	 įtraukti kuo daugiau aktyvių dalyvių: be mokinių, ir mokyklos bendruomenę bei 

mokyklos administraciją;
•	 motyvuoti renginio dalyvius toliau būti fiziškai aktyviais, siekiant asmeninio pa-

sitenkinimo fizine veikla, asmeninio meistriškumo, ugdyti naudingus įgūdžius 
bei įpročius;

•	 gerinti vaikų tarpusavio bendravimą, supratimą ir ugdyti komandos dvasią;
•	 lavinti jau turimus motorinius įgūdžius, didinti aerobinę ištvermę ir raumenų 

jėgą, gerinti pusiausvyrą ir judesių koordinaciją, lavinti greitumą ir vikrumą ar 
pan.

3. renginio paskirtis – pramoginis-rekreacinis fizinio aktyvumo renginys. 
4. renginio forma – pramoginės sporto varžybos.
5. renginio tęstinumas – vienkartinis, geriau – pasikartojantis (pasikartojantis 

bent 2–4 kartus per metus).
6. renginio vieta (lauke arba patalpoje) – esant geram orui – lauke, sporto aikšte-

lėje; esant netinkamoms oro sąlygoms – sporto salėje (nesant sporto salės, nau-
dojama aktų salė arba mokyklos koridorius, bet tada būtina reikšmingai keisti 
varžybų programą). 

7. renginio organizavimo laikas – dieną, kūno kultūros pamokos metu arba ge-
riau po pamokų.

8. renginio trukmė – 1 ar 2 dienos, po 45 min. ar 1 val. kasdien (jeigu po pamokų 
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– daugiau nei 1 val.), priklausomai nuo renginio organizavimo kokybės ir dalyvių 
skaičiaus.

9. renginio dalyvių amžius – 11–12 m. vaikai (5–6 klasės) ar pan. 
10. Dalyvių skaičius – mokykloje esančių, pavyzdžiui, 5 ar/ir 6 klasių mokinių 

skaičius (priklausomai nuo mokyklos dydžio, – nuo 30 iki 100 moksleivių). Gali 
dalyvauti ir klasės auklėtojai. 

11. Dalyvių lytis – būtinai abi. 
12. reikalavimai dalyviams – patogi avalynė, laisva sportinė apranga. 
13. reikalavimai vedantiems renginį – tinkama kvalifikacija ir patirtis.
14. trumpas aprašymas. 
Skelbiamos varžybos tarp klasių, pavyzdžiui, su 5 skirtingomis rungtimis (rungtys gali 

būti keičiamos priklausomai nuo sąlygų, laiko, skirto varžymuisi, nuo dalyvių amžiaus, or-
ganizatorių išmonės ir pan.): 1. virvės traukimas (arba kopimas virve aukštyn laikui), 2. 40 m 
(ar 20 m) bėgimas laikui, 3. flamingo (pusiausvyros) testas, 4. kamuolio mėtymas į krepšį (5 
ar 10 bandymų), 5. smiginio varžybos. Varžybų programą galima keisti – kvadrato varžybos, 
šuolio iš vietos varžybos, kabojimo ant skersinio laikantis 1 ar 2 pirštais varžybos, kliūčių 
ruožo įveikimas laikui, rankų lenkimo varžybos, muilo burbulų pūtimo varžybos, balionų 
pūtimo varžybos, „plaukimas“ riedlente laikui, bėgimas su pilna vandens stikline ir t. t. 

Kiekviena klasė sudaro komandą, pavyzdžiui, iš 10 moksleivių (5 berniukų ir 5 mergai-
čių). Likusi klasės dalis yra aktyvi palaikytoja ir reikalui esant pakeičia iškritusį komandos 
narį. Visų rungčių balai sumuojami, įskaitant ir už palaikymo komandos aktyvumą, ir skel-
biamas nugalėtojas. Komanda apdovanojama mokyklos, tėvų ar visuomenės sveikatos 
biuro įsteigtais fizinį aktyvumą skatinančiais prizais. Renginio programa tėra pavyzdys, ją 
laisvai galima keisti, atsižvelgiant į materialines, geografines ir oro sąlygas, dalyvių skaičių 
ir kitus ypatumus (pavyzdžiui, pažintinė kelionė pėsčiomis ar dviračiais po apylinkes 1–3 
val., dviračių kroso varžybos tarp klasių ir kt.).

ii pavyzdys. mokinių (paauglių) sportinių šokių (aerobikos) diskoteka
1. renginio tikslas – tinkamai ir fiziškai aktyviai paminėti PSO Pasaulinę sveikatos 

dieną (balandžio 7 d.) arba Tarptautinę vaikų gynimo dieną (birželio 1 d.).
2. renginio uždaviniai: 

•	 didinti bendrą moksleivių fizinį aktyvumą; 
•	 propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir įvairių rūšių fizinį aktyvumą;
•	 įtraukti kuo daugiau aktyvių dalyvių: be mokinių, ir mokyklos bendruomenę bei 

mokyklos administraciją;
•	 supažindinti su įdomiais naujais judesiais ar judesių kombinacijomis (sportiniai 

šokiai, aerobika, baletas); 
•	 motyvuoti renginio dalyvius toliau būti fiziškai aktyviais, siekiant asmeninio pa-

sitenkinimo fizine veikla, asmeninio meistriškumo, ir ugdyti naudingus įgūdžius 
bei įpročius;
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•	 gerinti paauglių tarpusavio ir su suaugusiaisiais bendravimo įgūdžius;
•	 lavinti motorinius įgūdžius, didinti aerobinę ištvermę ir raumenų jėgą bei lanks-

tumą, gerinti pusiausvyrą ir judesių koordinaciją, lavinti greitumą ir vikrumą.
3. renginio paskirtis – pramoginis-rekreacinis fizinio aktyvumo renginys. 
4. renginio forma – sportinių ar pramoginių šokių diskoteka. 
5. renginio tęstinumas – vienkartinis arba pasikartojantis (geriau pasikartojan-

tis bent kelis kartus per metus).
6. renginio vieta (lauke arba patalpoje) – esant geram orui ir esant tinkamai gar-

so stiprinimo įrangai – lauke, sporto aikštelėje ar net stadione; esant netinka-
moms oro sąlygoms – sporto salėje ar aktų salėje. 

7. renginio organizavimo laikas – dieną, geriau po pamokų arba vakare.
8. renginio trukmė – vakaras (2–3 val.), priklausomai nuo to, kiek diskotekų or-

ganizuojama mokykloje, kokios sąlygos, kiek vietos, kiek dalyvių ir pan. 
9. renginio dalyvių amžius –12–16 m. paaugliai (9–11 klasės). 
10. Dalyvių skaičius – mokykloje esančių 9–11 klasių moksleivių skaičius (priklau-

somai nuo mokyklos dydžio – nuo 30 iki 100 ar daugiau moksleivių). 
11. Dalyvių lytis – būtinai abi.
12. reikalavimai dalyviams – patogi avalynė, laisva patogi apranga, būtina turėti 

atsigerti.
13. reikalavimai vedantiems renginį – tinkama kvalifikacija (ar pakankama). 
14. trumpas aprašymas. 
Skelbiama diskoteka (ar kitoks panašus renginys) su mokymosi elementais. Kvie-

čiami visi norintys. Renginį veda kviestinis svečias, pavyzdžiui, aerobikos instruktorius, 
pramoginių ar sportinių šokių mokytojas ar pan. Prieš pradedant renginį, kiekvienas 
dalyvis gali apsiskaičiuoti savo pulsą ramybės būsenoje per 15 ar per 30 sekundžių. Po 
tam tikro laiko arba po viso renginio galima apskaičiuoti pulso prieaugį. Dažniausiai 
maksimalus širdies susitraukimų dažnis fizinio krūvio metu siūlomas skaičiuoti pagal 
tokią formulę: ŠSD max. = 220 – amžius metais (ŠSD – širdies susitraukimų dažnis). 
Tačiau ši formulė yra taikoma tik sveikiems ir sportiškiems paaugliams bei suaugusie-
siems. Tikslesnė ir saugesnė formulė yra ŠSD max. = 200 – amžius (metais). O širdies 
susitraukimo prieaugis skaičiuojamas pagal tokią formulę: ŠSD prieaugis (kartais per 
minutę) = ŠSD krūvio metu – ŠSD ramybės būklėje. Netreniruotiems ir nesportuojan-
tiems asmenims (kad ir koks būtų didelis pasitikėjimas savo jėgomis) griežtai nereko-
menduojama siekti maksimalios ŠSD ribos. Vidutinio intensyvumo fizinis krūvis siekia 
nuo 40 iki 59 proc., o intensyvus fizinis krūvis – nuo 60 iki 84 proc. nuo maksimalaus 
ŠSD (ŠSD max.). 

Iš pradžių pagal parinktą muziką atliekamas nedidelis apšilimas, gal net raume-
nų tempimo pratimai ir su visais norinčiais išmokstama keletas nesudėtingų judesių 
ar žingsnių kombinacijų (pavyzdžiui, lambada, sirtakis, čarlstonas, fokstrotas ar pan.). 
Trumpai paaiškinama ir parodoma, kaip atlikti judesius. Likusią diskotekos dalį paau-
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gliai tiesiog šoka, panaudodami jau žinomus ar naujai išmoktus judesius. Aktyvūs pra-
moginiai ar sportiniai šokiai yra vertinga fizinės veiklos rūšis (kaip aerobinis krūvis) ir 
geras poilsis, kuris aktyvuoja širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemas ir treniruo-
ja daug stambių raumenų grupių (labiausiai treniruojama ištvermė ir, atliekant tam 
tikrus judesius, jėga) vienu metu, lavina judesių koordinaciją bei pusiausvyrą, kelia 
nuotaiką, suteikia galimybę pasilinksminti ir bendrauti su savo draugais bei bendra-
amžiais. 

iii pavyzdys. Paskaitos su pratybomis (atpalaiduojantis vakaro poilsis arba akty-
vuojanti mankšta ryte) 

1. renginio tikslas – tinkamai ir fiziškai aktyviai paminėti PSO Judėjimo sveikatos 
labui dieną.

2. renginio uždaviniai: 
•	 didinti bendrą suaugusių asmenų fizinį aktyvumą;
•	 aktyviai propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir fizinį aktyvumą, kaip efektyvią ir 

pigią lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos priemonę;
•	 įtraukti kuo daugiau nuolatinių ar bent laikinų aktyvių dalyvių į naują sveikos 

gyvensenos ir fizinio aktyvumo veiklą;
•	 labai trumpai supažindinti su jogos teoriniais ir filosofiniais aspektais, paaiškinti, 

kuo skiriasi atskiros jogos rūšys ir ką jos turi bendro; 
•	 išmokyti pačių paprasčiausių asanų atlikimo technikos ir bendrų principų bei 

paaiškinti jų poveikį žmogaus organizmui;
•	 gerinti suaugusių asmenų tarpusavio bendravimą, bendradarbiavimą ir su-

pratimą;
•	 didinti aerobinį pajėgumą ir raumenų jėgą, gerinti pusiausvyrą ir judesių koordi-

naciją, lavinti stuburo ir sąnarių lankstumą, didinti kvėpavimo sistemos aktyvu-
mą, mažinti kraujo spaudimą ir kt.;

•	 toks užsiėmimas puikiai gali būti sudėtinė kompleksinės svorio reguliavimo pro-
gramos dalis;

•	 didinti krūtinės ląstos paslankumą, stiprinti kvėpavimo procese dalyvaujančius 
raumenis.

2. renginio paskirtis – pramoginis-rekreacinis ir pažintinis-informacinis renginys. 
3. Renginio forma – paskaita ar paskaita su pratybomis. 
4. renginio tęstinumas – vienkartinis arba pasikartojantis renginys.
5. renginio vieta (lauke arba patalpoje) – esant geram orui, tiek praktinė, tiek 

teorinė dalis gali vykti lauke, sporto aikštelėje, stadione, parke ar pan.; esant 
netinkamoms oro sąlygoms – sporto salėje, aktų salėje, auditorijoje ar pan. Pa-
sirenkant vietą būtina atsižvelgti į dalyvių skaičių.

6. renginio organizavimo laikas – anksti ryte arba geriau vakare.
7. renginio trukmė – 1–2 vakarai (po darbo), po 1–1,5 val., priklausomai nuo to, 
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kaip gerai organizuota ir vietos bendruomenei surengta. 
8. renginio dalyvių amžius – suaugę dirbantys ir nedirbantys asmenys (18–65 m.) 
9. Dalyvių skaičius: 10–20, bet ne daugiau kaip 30–40.
10. Dalyvių lytis – būtinai abi.
11. reikalavimai renginio dalyviams – patogi avalynė, kojinės, laisva apranga ir 

nedidelis kilimėlis (pavyzdžiui, storas rankšluostis, paklodė, poilsiautojo kilimė-
lis ar pan.). 

12. reikalavimai vedantiems renginį – tinkama kvalifikacija.
13. trumpas aprašymas. 
Organizuojant renginį reikalingas kvalifikuotas sporto ar sveikatingumo instrukto-

rius, kuris veda jogos užsiėmimus (pavyzdžiui, dirbantis jogos centre, mokykloje arba 
sporto klube) arba asmuo, daug metų praktikuojantis vieną iš pasirinktų jogos rūšių, 
geriausia Hatha arba Šivananda (Sivananda) jogas, nes kitos yra perdaug sudėtingos 
pradedantiems asmenims (praktiškai reikia būti ne tik gerai susipažinus su jogos fi-
losofijos bendraisiais principais, bet ir turėti tam tikrą polinkį ja užsiimti). Teorinėje 
dalyje (20–30 min.) svečias trumpai papasakoja apie jogos istoriją, kilmę, sąsajas su 
induizmu, įvairias jogos rūšis, pagrindinius praktikavimo niuansus ir eigą, griežtus pa-
grindinius jogos moralinius-etinius reikalavimus ir esmines nuostatas (pavyzdžiui, pra-
najamą, asanas, mitybą, Patandžalio pakopas ir pan.), trumpai supažindina su specia-
lia jogos literatūra ir induizmo šventaisiais raštais. Praktinėje dalyje (apie 30–45 min.), 
esant sąlygoms, lauke ar patalpoje galima pademonstruoti paprasčiausias asanas ir 
pranajamos praktikavimą, paaiškinti jų ilgalaikį ir trumpalaikį poveikį organizmui. Tuo 
pačiu suaugę asmenys raginami aktyviai, bet apgalvotai ir kryptingai koreguoti savo 
gyvensenos įpročius, atsisakyti žalingų įpročių, keisti juos sveikesniais, konsultuotis su 
specialistais ir lankyti sveikatingumo klubus ar specializuotas jogos mokyklas.

iv pavyzdys. vakaronė, skirta pagyvenusiems ir seniems asmenims, su trumpa 
paskaita

1. renginio tikslas – tinkamai ir fiziškai aktyviai paminėti Pasaulinę širdies dieną 
(rugsėjo 26 d.) arba Pasaulinę pagyvenusių žmonių dieną (spalio 1 d.).

2. renginio uždaviniai: 
•	 nuosaikiai didinti bendrą pagyvenusių ir senų asmenų fizinį aktyvumą;
•	 propaguoti sveikesnį gyvenimo būdą ir patogias, nesudėtingas bei nesunkias 

fizinio aktyvumo rūšis, kaip efektyvią lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos prie-
monę;

•	 įtraukti kuo daugiau nuolatinių aktyvių dalyvių iš vietos bendruomenių; 
•	 aktyvių narių pagalba bandyti įtraukti naujų dalyvių, kurie niekada nedalyvavo 

panašiuose renginiuose;
•	 motyvuoti renginio dalyvius ir toliau išlikti fiziškai ir socialiai aktyviais, atsižvel-

giant į savo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas;
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•	 pagal galimybę palaikyti tinkamą aerobinę ištvermę, gerinti širdies ir kraujagys-
lių sistemos veiklą, didinti kvėpavimo sistemos aktyvumą, treniruoti judesių ko-
ordinaciją bei pusiausvyrą; 

•	 gerinti pagyvenusių žmonių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, ma-
žinti vienišumo jausmą, kelti nuotaiką, stiprinti jų socialinius ryšius.

3. renginio paskirtis – pramoginis-rekreacinis ir pažintinis-informacinis renginys. 
4. renginio forma – paskaita su vakarone. 
5. renginio tęstinumas – vienkartinis arba geriau pasikartojantis renginys.
6. renginio vieta – auditorija, kavinė, aktų salė, sporto salė ar kt. 
7. renginio organizavimo laikas – ryte, po pietų arba geriau vakare.
8. renginio trukmė – 1–2 vakarai (1–2 val.), priklausomai nuo to, kokia forma pa-

sirinkta. 
9. Dalyvių amžius – vyresni nei 60 m. 
10. Dalyvių skaičius. Dalyvių skaičius priklauso nuo patalpos dydžio, sėdimų vietų 

skaičiaus, organizatorių gebėjimo organizuoti panašius renginius ir nuo vietos 
bendruomenės aktyvumo (nuo 20 iki 100 asmenų). Organizuojant panašius 
renginius patartina bendradarbiauti su pagyvenusių asmenų klubais ir drau-
gijomis.

11. Dalyvių lytis – būtinai abi.
12. reikalavimai dalyviams – patogi avalynė, patogi apranga. 
13. reikalavimai vedantiems renginį – tinkama (pakankama) kvalifikacija.
14. trumpas aprašymas. 
Prieš vakaronę ar rytmetį (priklausomai nuo to, kokią formą pasirinko organizato-

riai) kviestinis svečias – patyrusi šeimos gydytoja, patyręs reabilitologas ar kardiologas 
– trumpai papasakoja apie lėtinius širdies ir kraujagyslių susirgimus, osteoporozę ir 
nutukimą, jų paplitimą, eigą, priežastis ir profilaktiką. Pateikia įvairių sveiko senėji-
mo pavyzdžių. Antroje vakaronės dalyje pakviesta kaimo kapela (galima panaudoti 
paprasčiausią garso stiprinimo įrangą su grotuvu) surengia nedidelį koncertą, ragin-
dama pagyvenusius žmones padainuoti ir kartu pašokti. Atsižvelgiant į garbų dalyvių 
amžių ir galimą lėtinių neinfekcinių susirgimų gausą, žemą aerobinę ištvermę, inten-
syvus fizinis krūvis kategoriškai draudžiamas.

v pavyzdys. trumpa paskaita apie šiaurietišką ėjimą su pratybomis (aktyvus po-
ilsis) 

1. renginio tikslas – tinkamai ir fiziškai aktyviai paminėti Pasaulinę širdies dieną 
(rugsėjo 26 d.) arba Pasaulinę pagyvenusių žmonių dieną (spalio 1 d.). 

2. renginio uždaviniai: 
•	 nuosaikiai didinti bendrą pagyvenusių ir senų asmenų fizinį aktyvumą;
•	 propaguoti sveikesnį gyvenimo būdą ir patogias, nesudėtingas bei nesunkias fizi-

nio aktyvumo rūšis, kaip efektyvią lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos priemonę;
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•	 į šią veiklą įtraukti kuo daugiau nuolatinių aktyvių dalyvių iš vietos bendruome-
nių; 

•	 aktyvių narių pagalba bandyti įtraukti naujų dalyvių, kurie niekada nedalyvavo 
panašiuose renginiuose;

•	 motyvuoti renginio dalyvius ir toliau išlikti fiziškai ir socialiai aktyviais, atsižvel-
giant į savo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas;

•	 pagal galimybę palaikyti šiai amžiaus grupei tinkamą aerobinį pajėgumą, ge-
rinti širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, didinti kvėpavimo sistemos aktyvu-
mą, treniruoti judesių koordinaciją bei pusiausvyrą, mažinti padidėjusį kraujo 
spaudimą; šis užsiėmimas gali būti sudėtinė kompleksinės svorio reguliavimo 
programos dalis ir pan.; 

•	 gerinti pagyvenusių žmonių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, ma-
žinti vienišumo jausmą, kelti nuotaiką, stiprinti pagyvenusių asmenų socialinius 
ryšius.

3. renginio paskirtis – pramoginis-rekreacinis ir pažintinis-informacinis renginys. 
4. renginio forma – paskaita ar paskaita su pratybomis.
5. renginio tęstinumas – vienkartinis arba geriau pasikartojantis.
6. renginio vieta (lauke arba patalpoje) – esant geram orui, tiek praktinė, tiek 

teorinė dalis gali vykti lauke: stadione, parke ar pan., kur yra tinkami minkštos 
dangos takeliai, nes asfaltuota danga netinka; tik esant labai prastoms oro sąly-
goms – sporto salėje, aktų salėje, auditorijoje, hole ar pan. Tada reikia paruošti 
daugiau teorinės dalies (apie poveikį sveikatai, apšilimo pratimus, individualų 
krūvio dozavimą ir kt.). Pasirenkant vietą būtina atsižvelgti į dalyvių skaičių.

7. renginio organizavimo laikas – ryte, po pietų arba vakare (priklausomai nuo 
to, į kokią dalyvių socialinę grupę orientuotas renginys).

8. renginio trukmė – 1–2 užsiėmimai po 1–2 val. 
9. Dalyvių amžius – gali būti nuo 20 iki 65 m. ir vyresni. Renginį geriau skirti pa-

gyvenusiems asmenims, nes jų fizinis aktyvumas yra mažiausias ir šiai amžiaus 
grupei skiriama mažiausiai renginių.

10. Dalyvių skaičius – nuo 15 iki 50 asmenų. Organizuojant panašius renginius 
patartina bendradarbiauti su pagyvenusių asmenų klubais, bendrijomis ir drau-
gijomis.

11. Dalyvių lytis – būtinai abi.
12. reikalavimai dalyviams – patogi avalynė, patogi apranga, lazdos, atitinkan-

čios asmens ūgį, arba reguliuojamo ilgio lazdos. 
13. reikalavimai vedantiems renginį – tinkama kvalifikacija.
14. trumpas aprašymas. 
Organizuojant renginį reikalingas kvalifikuotas kviestinis svečias (sporto instruk-

torius, kuris veda šiaurietiško ėjimo užsiėmimus, arba visuomenės sveikatos specia-
listas, kuris pats praktikuoja šiaurietišką ėjimą). Teorinėje dalyje (20–30 min.) svečias 
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trumpai papasakoja apie šiaurietiško ėjimo (Nordic Walking) kilmę ir istoriją (Suomijo-
je nuo 1970-ųjų jis taikomas lygumų slidininkų vasaros treniruotėse, o alpinistai bei 
kalnų turistai jį praktikuoja savarankiškai), būtiną, bet gana paprastą inventorių (1997 
metais buvo pradėtos gaminti specialios lazdos) ir šio ėjimo teigiamą (kaip ir bet kokio 
kito aerobinio fizinio aktyvumo) poveikį sveikatai. Vis daugiau žmonių atranda šiau-
rietišką ėjimą kaip laisvalaikio leidimo, bendravimo ir sveikatos stiprinimo priemonę.

Praktinėje dalyje (apie 30–60 min.), esant sąlygoms lauke ar patalpoje galima ne 
tik pademonstruoti šiaurietišką ėjimą, bet ir išeiti pasivaikščioti pasirinkus 1, 3 ir 6 km 
ilgio maršrutą. Prieš pradedant renginį, kiekvienas dalyvis gali apsiskaičiuoti savo pul-
są ramybės būsenoje per 15 ar per 30 sekundžių. Po tam tikro laiko arba po viso ren-
ginio galima apskaičiuoti pulso prieaugį. Dažniausiai maksimalus širdies susitraukimų 
dažnis fizinio krūvio metu siūlomas skaičiuoti pagal šią formulę: ŠSD max. = 220 – am-
žius metais. Tačiau ši formulė yra taikoma tik sveikiems ir sportiškiems paaugliams bei 
suaugusiesiems. Saugesnė formulė (suapvalinta) yra ŠSD max. = 200 – amžius (me-
tais). O širdies susitraukimo prieaugis skaičiuojamas pagal tokią formulę: ŠSD prieau-
gis (kartais per minutę) = ŠSD krūvio metu – ŠSD ramybės būsenoje. Netreniruotiems 
ir pagyvenusiems asmenims griežtai nerekomenduojama siekti maksimalios ŠSD ri-
bos. Vidutinio intensyvumo fizinis krūvis siekia nuo 40 iki 59 proc., o intensyvus fizinis 
krūvis – nuo 60 iki 84 proc. nuo maksimalaus ŠSD (ŠSD max.). 

3 priedas. Įvairių fizinio aktyvumo rūšių apibūdinimas nurodant energijos są-
naudas metaboliniais vienetais.

Lentelė paimta iš V. Volbekienės sudarytos knygos „Fizinis aktyvumas, gyvenimo 
įgūdžių pamokos“. Lietuvos sporto informacijos centras, Vilnius, 2004 (parengta pagal 
Ainsworth et al., 2000).

kodas met* veikla turinys

01010 4 Važiavimas dviračiu < 16 km/val., į darbą, mokyklą, pramogaujant

01020 6 Važiavimas dviračiu 16–20 km/val., laisvalaikiu, lėtai, nedidelės 
pastangos

01030 8 Važiavimas dviračiu > 20–22,5 km/val., laisvalaikiu, vidutinės 
pastangos

01040 10 Važiavimas dviračiu > 22,5–25,65 km/val., lenktyniaujant ar 
laisvalaikiu, greitai, energingai

02020 8 Fizinio pajėgumo Ritmiški, energingi pratimai (pavyzdžiui, 
atsispaudimai, prisitraukimai, sėstis ir gultis, 
šuoliukai abiem kojomis mojant rankomis), 
didelės pastangos
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kodas met* veikla turinys

02030 3,5 Fizinio pajėgumo 
stiprinimas

Lengvi ar vidutinio sunkumo bendrojo 
pobūdžio pratimai namuose

02050 6 Fizinio pajėgumo 
stiprinimas

Raumenų jėgą lavinantys pratimai su 
svarmenimis ar įveikiant savo kūno svorį, 
didelės pastangos

02060 5,5 Fizinio pajėgumo 
stiprinimas

Bendrojo pobūdžio pratimai sporto ir 
sveikatingumo klube

02100 2,5 Fizinio pajėgumo 
stiprinimas

Tempimo pratimai, joga

02110 6 Fizinio pajėgumo 
stiprinimas

Aerobika

02120 4 Fizinio pajėgumo 
stiprinimas

Aerobika, fiziniai pratimai vandenyje

02130 3 Fizinio pajėgumo 
stiprinimas

Lengvi, bendrojo pobūdžio pratimai su 
svarmenimis

03015 6,5 šokiai Bendroji aerobika

03016 8,5 šokiai Laipiojimo (step) aerobika (15–20 cm) 

03017 10 šokiai Laipiojimo aerobika (25–30 cm)

03020 5 šokiai Nedidelio poveikio aerobika

03021 7 šokiai Didelio poveikio aerobika

03040 3 Standartiniai šokiai Valsas, fokstrotas, samba, tango ir pan.

05025 2,5 Namų ruoša Tvarkymasis, mažos pastangos 

05026 3,5 Namų ruoša Tvarkymasis, vidutinės pastangos 

05027 4 Namų ruoša Tvarkymasis, didelės pastangos

05192 2,8 Namų ruoša Lengvas ėjimas, bėgimas, žaidimas su 
gyvūnais

05193 4 Namų ruoša Vidutinio intensyvumo ėjimas, bėgimas, 
žaidimas su gyvūnais

05194 5 Namų ruoša Didelio intensyvumo ėjimas, bėgimas, 
žaidimas su gyvūnais

06220 4,5 Namų ruoša Lengvojo automobilio plovimas, valymas

08020 6 Veikla sode Malkų kapojimas

08040 5 Veikla sode Kasimas, šakų rinkimas, šlavimas

08095 5,5 Veikla sode Vejos pjovimas ne mechaniniu būdu

08110 6 Veikla sode Vejos pjovimas su stumiama žoliapjove

08160 4,3 Veikla sode Grėbimas

11795 3,0 Profesinė veikla Labai lėtas (< 4,0 km/h) ėjimas į mokyklą su 
kuprine
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kodas met* veikla turinys

11800 4,0 Profesinė veikla Ėjimas į mokyklą su kuprine  vidutiniu greičiu 
(4,8 km/h)

4,5 Profesinė veikla Greitas ėjimas (5,6 km/h) į mokyklą su 
kuprine

12020 7,0 Bėgimas Ristele

12030 8,0 Bėgimas Gana greitas bėgimas (8 km/h), maždaug 1,6 
km per 12 min.

12040 9,0 Bėgimas Bėgimas (8,4 km/h), 1,6 km/11,5 min.

12050 10,0 Bėgimas Bėgimas (9,7 km/h), 1,6 km/10 min.

12060 11,0 Bėgimas Bėgimas (10,8 km/h), 1,6 km/9 min.

12070 11,5 Bėgimas Bėgimas (11,3 km/h), 1,6 km/8,5 min.

12080 12,5 Bėgimas Bėgimas (12,1 km/h), 1,6 km/8 min.

12090 13,5 Bėgimas Bėgimas (12,9 km/h), 1,6 km/7,5 min.

12100 14,0 Bėgimas Bėgimas (13,8 km/h), 1,6 km/7 min.

12110 15,0 Bėgimas Bėgimas (14,5 km/h), 1,6 km/6,5 min.

12120 16,0 Bėgimas Bėgimas (16,0 km/h), 1,6 km/6 min.

12130 18,0 Bėgimas Bėgimas (17,5 km/h), 1,6 km/5,5 min.

12170 15,0 Bėgimas Bėgimas laiptais į viršų

15030 4,5 Sportas Badmintono žaidimas laisvalaikiu

15040 8,0 Sportas Krepšinio žaidimas laisvalaikiu

15070 4,5 Sportas Kamuolio mėtymas į krepšį

15180 2,5 Sportas Smiginio žaidimas laisvalaikiu

15210 9,0 Sportas Futbolas

15300 4,0 Sportas Bendroji gimnastika

15320 12,0 Sportas Rankinis

15480 9,0 Sportas Orientavimosi sportas

15550 12,0 Sportas Greitas šokinėjimas per virvutę

15551 10,0 Sportas Šokinėjimas per virvutę vidutiniu tempu

15552 8,0 Sportas Lėtas šokinėjimas per virvutę

15580 5,0 Sportas Važinėjimasis riedlente

15590 7,0 Sportas Čiuožimas, važiavimas riedučiais

15660 4,0 Sportas Stalo teniso žaidimas laisvalaikiu

15670 4,0 Sportas Tai či

15675 7,0 Sportas Tenisas

15710 4,0 Sportas Tinklinio žaidimas laisvalaikiu

15711 8,0 Sportas Tinklinio žaidimas rungtyniaujant 
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kodas met* veikla turinys

15725 8,0 Sportas Paplūdimio tinklinis

15733 6,0 Sportas Lengvoji atletika (šuoliai į aukštį, tolį, 
trišuoliai)

17070 3,0 Ėjimas Lipimas laiptais žemyn

17110 6,5 Ėjimas Ėjimas lenktyniaujant

17130 8,0 Ėjimas Lipimas laiptais aukštyn 

17165 3,0 Ėjimas Šuns vedžiojimas

17180 2,8 Ėjimas Ėjimas nuo kalno (4 km/h)

17190 3,3 Ėjimas Ėjimas vidutiniu greičiu (4,8 km/h) 

17200 3,8 Ėjimas Greitas ėjimas mankštinantis (5,6 km/h)

17210 6,0 Ėjimas Ėjimas įkalnėn (5,6 km/h)

17220 5,0 Ėjimas Labai greitas ėjimas (6,4 km/h)

17230 6,3 Ėjimas Labai labai greitas ėjimas (7,2 km/h)

17250 3,5 Ėjimas Pasivaikščiojimas per pietų pertrauką savo 
malonumui

17270 4,0 Ėjimas Ėjimas į mokyklą

18090 3,0 Aktyvumas 
vandenyje

Nardymas, šokinėjimas į vandenį

18100 4,5 Aktyvumas 
vandenyje

Važiavimas vandens dviračiu

18230 10,0 Aktyvumas 
vandenyje

Greitas plaukimas laisvuoju stiliumi

18240 7,0 Aktyvumas 
vandenyje

Lėtas plaukimas laisvuoju stiliumi 

18250 7,0 Aktyvumas 
vandenyje

Plaukimas nugara

18260 10,0 Aktyvumas 
vandenyje

Plaukimas krūtine

18310 6,0 Aktyvumas 
vandenyje

Plaukiojimas savo malonumui

18355 4,0 Aktyvumas 
vandenyje

Aerobika, fiziniai pratimai vandenyje

18360 10,0 Aktyvumas 
vandenyje

Vandensvydis

18366 8,0 Aktyvumas 
vandenyje

Bėgimas ristele vandenyje

19030 7,0 Aktyvumas žiemą Čiuožimas laisvalaikiu vidutinėmis 
pastangomis
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kodas met* veikla turinys

19075 7,0 Aktyvumas žiemą Slidinėjimas laisvalaikiu vidutinėmis 
pastangomis

19160 6,0 Aktyvumas žiemą Slidinėjimas nuo kalvų vidutinėmis 
pastangomis 

*Meta (simbolis met) yra medžiagų apykaitos ekvivalentas, rodantis, kiek kartų 
deguonies suvartojimas fizinio krūvio metu viršija deguonies suvartojimą ramybės 
būsenoje. 1 MET yra energijos kiekis, kurį kūnas sunaudoja, kai žmogus ramiai sėdi, 
pavyzdžiui, skaitydamas knygą, o 0,9 MET – ramiai guli ar miega. Kuo sunkiau dirba 
raumenys, tuo didesnis MET lygis. MET kiekis parodo, kiek kartų daugiau suvartojama 
energijos nei ramiai sėdint, pavyzdžiui, 2 MET = 2 kartus didesnis energijos suvarto-
jimas nei ramiai sėdint. svarbu prisiminti, kad bet kokia fizinė veikla, kai sunau-
dojama 3–6 met, yra laikoma vidutinio intensyvumo veikla. o bet kokia fizinė 
veikla, kai sunaudojama daugiau nei 6 met, yra laikoma intensyvia. 

Apytiksliai 1 MET = 3,5–4 ml O2/kg/min. = 1,2 kcal/min. (Skurvydas, Zuozienė ir 
kt., 2006). 

4 priedas. naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos fizinio aktyvumo reko-
mendacijos įvairioms amžiaus grupėms (WHo, 2010) 

Bendrosios fizinio aktyvumo rekomendacijos vaikams ir paaugliams (nuo 5 iki 
17 metų) 
Fizinis aktyvumas ypač naudingas vaikų ir paauglių sveikatai. Šios amžiaus grupės 
fizinė veikla apima įvairius žaidimus, visą sportą, mobilumo fizinį aktyvumą (pavyz-
džiui, ėjimas, važiavimas riedučiais ar važiavimas dviračiu), laisvalaikio fizinį aktyvu-
mą, kūno kultūrą mokykloje, kaip privalomą dalyką, fizinį aktyvumą su šeima, moky-
kloje ir vietos bendruomenėje. 
Kad pagerėtų širdies ir kvėpavimo sistemų būklė ir raumenų pajėgumas, kaulų tvir-
tumą, širdies ir kraujagyslių sistemos bei medžiagų apykaitos fiziologiniai rodikliai, 
sumažėtų streso, nerimo bei depresijos simptomai, yra rekomenduojama: 

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 ilges-
nis nei 60 minučių kasdien.

3. Didžioji dalis kasdienės fizinės veiklos turi būti aerobinė. Kad padidėtų rau-
menų jėga ir kaulų tvirtumas, didelio intensyvumo veikla turi vykti ne mažiau 
kaip 3 kartus per savaitę.
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Bendrosios fizinio aktyvumo rekomendacijos suaugusiems asmenims (nuo 18 
iki 65 metų) 
Kad pagerėtų širdies ir kvėpavimo sistemų būklė bei raumenų jėga, kaulų tvirtu-
mas ir bendra organizmo funkcinė sveikata bei gebėjimas apsitarnauti, sumažėtų 
nerimo, depresijos simptomai bei sulėtėtų pažintinių funkcijų nykimas, šiai amžiaus 
grupei yra rekomenduojama: 

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 interva-
lais, nes priešingu atveju gaunamas nepakankamas teigiamas poveikis orga-
nizmui. 

3.  Suaugę asmenys, norintys gauti išreikštos naudos sveikatai, turėtų vidutinio 
intensyvumo aerobinio aktyvumo trukmę padidinti iki 300 minučių per savai-
tę, 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 asme-
nims (vyresniems nei 65 metų amžiaus) 
Šios amžiaus grupės žmonių fizinė veikla apima pramogų ar laisvalaikio fizinę veiklą, 
mobilumo (pavyzdžiui, ėjimas ar važiavimas dviračiu), profesinį fizinį aktyvumą (jei 
asmuo yra dirbantis), namų ruošos ir ūkio fizinį aktyvumą, įvairius žaidimus, sportą 
ar suplanuotą organizuotą mankštinimąsi, šeimos ir bendruomenės fizinį aktyvumą. 
Kad pagerėtų širdies ir kvėpavimo sistemų būklė ir raumenų pajėgumas, kaulų bū-
klė ir organizmo funkcinė sveikata bei apsitarnavimas ir sumažėtų nerimo, depresijos 
simptomai bei sulėtėtų pažintinių funkcijų nykimas, yra rekomenduojama: 

1. Per savaitę būtina bent 150 minučių skirti vidutinio intensyvumo aerobinei fizi-
nei veiklai arba bent 75 minutes didelio intensyvumo aerobinei fizinei veiklai ar 
abiejų šių veiklų kombinacijai (dalis vidutinio, dalis didelio intensyvumo). 

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 mi-
nučių per savaitę, o didelio intensyvumo aerobinio fizinio aktyvumo trukmę 
– iki 150 minučių per savaitę. Arba taikyti šių abiejų veiklų kombinaciją, kad 
gautų reikiamą krūvį. 
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4. Pagyvenę asmenys, kurių prastas fizinis pajėgumas, funkcinis pajėgumas ir 
sutrikęs mobilumas (gebėjimas judėti), turėtų ne mažiau kaip kartus 3 per 
savaitę treniruoti judesių koordinaciją bei pusiausvyrą, kad būtų vykdoma 
galimų griuvimų profilaktika, siekiant išvengti kaulų lūžių. 

5. Taip pat ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę būtina stiprinti pagrindinių (stam-
biųjų) raumenų grupių jėgą siekiant pagerinti mobilumą ir užtikrinti griuvi-
mų prevenciją. 

6. Kai pagyvenę asmenys dėl pablogėjusios sveikatos (ar kitų priežasčių) negali 
įvykdyti minėtų fizinio aktyvumo rekomendacijų, jie turėtų išlikti fiziškai ak-
tyvūs atsižvelgdami į realias gyvenimo aplinkybes, sveikatos būklę ir realius 
asmeninius gebėjimus.
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