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FIZINIS AKTYVUMAS  
DARBO VIETOJE 
Galimybės. Nauda. 

KODĖL REIKIA FIZINIO AKTYVUMO DARBO VIETOSE? 

Darbo vietose praleidžiame apie 60 proc. aktyvaus dienos laiko. Labai 

dažnai darbas būna vienodo intensyvumo, pavyzdžiui, sėdimą darbą 

dirbantieji didesnę darbo laiko dalį būna nejudrūs, sėdi viena poza, 

stovimą, fizinį darbą dirbantys, dažnai turi atlikti nepatogius, dažnai 

pasikartojančius judesius ir panašiai. Tai lemia kaulų ir raumenų 

sistemos, širdies ligas, nutukimą, ar kitų ligų atsiradimo riziką. Todėl 

domėtis ir rūpintis sveikata darbo vietoje turi tiek pats darbuotojas, tiek 

darbdavys.  

Darbo vieta yra palanki įgyvendinant sveikatos stiprinimo bei fizinio 

aktyvumo veiklas dėl esamų informacijos sklaidos kanalų, darbuotojų 

pasiekiamumo bei darbo vietose esamų sąlygų įgyvendinti 

sveikatinimo veiklas. Todėl svarbu tinkamai pasiruošti ir išnaudoti šias 

galimybes. 

SVEIKATOS STIPRINIMAS DARBE 

Tai suderintos darbdavių, darbuotojų ir visuomenės pastangos 

dirbančiųjų sveikatai ir gerovei gerinti, apimančios darbuotojų 

sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, 

sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos 

priklausomų sveikatos rizikos veiksnių mažinimą darbo aplinkoje, 

sveikos darbo aplinkos kūrimą, sveikos gyvensenos motyvacijos 

efektyvumo didinimą. 

SĖKMĖS ISTORIJA 

Įmonėje AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ įvykęs fizinio 

aktyvumo skatinimo darbo 

vietose renginys, atnešė 

naudos įmonei ir 

darbuotojams.  

Darbuotojai, kurių 

darbdaviai skatina fizinį 

aktyvumą darbo vietose 

jaučiasi laimingesni 

dirbdami savo darbą. 

 

 

 

[Spustelėkite čia, kad įtrauktumėte antraštę] 

Nauda įmonei:

•Sumažėjęs nedarbingumo lygis 
ir darbuotojų kaita;

•Sumažėjęs streso lygis darbe; 
•Padidėjęs produktyvumas; 
•Padidėjusi darbuotojų 
motyvacija; 

•Geresni įmonės rezultatai;
•Gerėjantis įmonės įvaizdis, 
darbuotojų lojalumas; 

•Pagerėję santykiai tarp vadovų ir 
darbuotojų.

Tyrimais atskleista:

•Vykdant sveikatos stiprinimą 
darbo vietose vidutiniškai per 
3,6 metus beveik trečdaliu 
sumažėja išlaidos susijusios su 
nedarbingumu ir gydymu;

•Apie 27 proc. sumažėja 
nedarbingumo dėl ligos atvejų 
skaičius;

•Apie 26 proc. sumažėja išlaidos 
sveikatos priežiūrai;

•Apie 32 proc. sumažėja išlaidos 
darbuotojų kompensacijoms.
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 Fizinis aktyvumas yra pirminė sveikatos 

profilaktikos priemonė – nustatė Pasaulio sveikatos 

organizacija 

BENDROS FIZINIO AKTYVUMO REKOMENDACIJOS 

Sveikiems 18-65 metų amžiaus žmonėms rekomenduojama bent:  

 

Papildomos naudos sveikatai gali suteikti vidutinio intensyvumo fizinė veikla iki 300 min., didelio intensyvumo 

– iki 150 min. per savaitę arba atitinkamas vidutinio bei didelio intensyvumo veiklų derinimas.  

 Suaugusiems (jauniems ir vidutinio amžiaus) lengvas ėjimas (pasivaikščiojimas) gali būti laikomas fiziniu 

krūviu, kai per 30 minučių nueinama 3500 žingsnių, o vyresniems žmonėms krūvis būtų toks pat, jeigu per 30 

minučių žmonės nueitų 2500 žingsnių.  

Vidutinio intensyvumo ėjimas būtų 4000 žingsnių vidutinio amžiaus arba 3500 žingsnių vyresniems 

žmonėms, o intensyvus ėjimas (kopimas šlaitu, lipimas laiptais arba bėgimas) – 4500 žingsnių vidutinio 

amžiaus arba 4000 žingsnių vyresniems žmonė 

 

[Spustelėkite čia, kad įtrauktumėte antraštę] 

Susisiekite su mumis 

[Įmonės pavadinimas] 

[Adresas] 

[Miestas, pašto kodas] 

[Telefonas] 

[El. pašto adresas] 

[Žiniatinklio adresas] 

ne mažiau kaip 30 
minučių vidutinio 

intensyvumo fizinės 
veiklos 5 dienas per 

savaitę 

150 min. per savaitę 

ne mažiau kaip 25 
minučių labai 

intensyvios fizinės 
veiklos 3 dienas per 

savaitę 

75 min. per savaitę 

arba

Fizinis krūvis būs pakankamas, jeigu bent po 10 minučių 
užsiimama nepertraukiama fizine veikla. 

Vidutinio intensyvumo tarpsnius galima kaitalioti su 
didelio intensyvumo tarpsniais.

Taip pat, dvi arba tris dienas per savaitę reikėtų užsiimti 
raumenų jėgą ir ištvermę stiprinančia veikla.
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Parengta pagal VšĮ „Pozityvios sveikatos komanda“, Higienos instituto, Vilniaus m. ir Kėdainių r. savivaldybių visuomenės sveikatos biurų informaciją ir rekomendacijas
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