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1. BENDROJI DALIS 
 

Kad būtų sveikas ir gerai jaustųsi, kiekvienas žmogus turi sveikai maitintis, reguliariai užsiimti fizine 

veikla. Dėl nesveikos mitybos ir fizinės veiklos stokos gali kilti didelių sveikatos problemų. Šiek tiek pakeitus 

valgymo įpročius ir pradėjus reguliarią fizinę veiklą galima labai pagerinti sveikatą ir sumažinti pavojų 

susirgti lėtinėmis ligomis. 

Įgyvendinant Lietuvos sveikatos 2014−2025 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 

2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014−2025 metų strategijos 

patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-2330 

„Dėl sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo 

patvirtintas Sveikos mitybos ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašas, kuris nustato 

valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijų sveikos mitybos ir 

sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo srityse tikslus, uždavinius, veiklas, įgyvendinimo tvarką, turinio 

bei apskaitos reikalavimus. 

Vadovaujantis šio tvarkos aprašu Mažeikių rajono savivaldybės VSB organizuoja ir vykdo veiklas, 

gerinančias gyventojų sveikos mitybos žinias, skatinančias juos maitintis sveikiau, informuoja savivaldybės 

gyventojus apie sveikatinamojo fizinio aktyvumo naudą, skatina juos būti fiziškai aktyvesniais bei 

formuoja asmenų savarankiškus sveikatinamojo fizinio aktyvumo gebėjimus ir įgūdžius. 

2. SPECIALIOJI DALIS 
 

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, siekdamas atlikti sveikos mitybos ir 

sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo veiklų dalyvių pasitenkinimo, gautų žinių ir gyvensenos įpročių 

pasikeitimo vertinimą,  parengę  klausimyną „Sveikos mitybos skatinimo veiklos ir sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo užsiėmimų vertinimo klausimynas“ (priedas Nr. 1). 

Suaugusiųjų apklausa Mažeikių rajono savivaldybėje buvo atlikta 2021 m. birželio ‒ lapkričio 

mėnesiais. Apklausoje dalyvavo 121 Mažeikių rajono gyventojas. Apklausta 116 (96 proc.) moterų ir 5 (4 

proc.) vyrai. Didžiąją dalį (97 proc.) respondentų sudarė miesto gyventojai. 

Suaugusiųjų sveikos mitybos skatinimo ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo veiklų vertinimo  rodikliai 

buvo suskirstyti į 2 grupes, vertinančios sveikatos elgesį, t.y. fizinį aktyvumą ir mitybos įpročius. Papildomai 

laisva forma buvo pateikti du klausimai dėl motyvacijos dalyvauti veiklose ir pasiūlymai veiklos 

organizatoriams. 

Analizuojant pateiktą rodiklių profilį (1 lentelė) matyti, kad 100 proc. suaugusių rajono gyventojų, 

dalyvaujančių  sveikos mitybos skatinimo ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo veiklose, nurodė, kad jų sveikos 

mitybos įpročiai pagerėjo (padidėjo daržovių ir vaisių vartojimas), padidėjo fizinis aktyvumas bei atsirado 

naujos fizinio aktyvumo veiklos. Taip pat visi 100 proc. apklausoje dalyvaujantys gyventojai nurodė, kad jų 

savijauta pagerėjo. 

 

1 lentelė. Sveikos mitybos skatinimo ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo veiklų vertinimo  

rodiklių profilis 2021 m. 

Rodiklis Savivaldybės rodiklis 

1. 2. 

Padidėjo daržovių ir vaisių vartojimas 100 

Sumažėjo druskos vartojimas 97 

Sumažėjo riebaus maisto vartojimas 97 

Sumažėjo saldaus maisto vartojimas 97 

Padidėjo fizinis aktyvumas 100 
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Sumažėjo kūno masės indeksas 96 

Sumažėjo liemens apimtis 96 

Atsirado naujos fizinio aktyvumo veiklos 100 

Pagerėjo savijauta 100 

  

Iš 1 pav. matyti, kad dalyvavimas sveikos mitybos skatinimo ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

veiklose turėjo įtakos, skatinančias dalyvius maitintis sveikiau: 

 97 proc. apklausoje dalyvaujančių gyventojų nurodė, kad sumažėjo saldaus bei riebaus maisto 

vartojimas; 

 97 proc. respondentų sumažino druskos vartojimą. 

Derinant sveika mitybą ir fizinį aktyvumą 96 proc. dalyvių nurodė, kad sumažėjo liemens apimtis bei 

kūno masės indeksas (1 pav.). 

 
1 pav. Mažeikių raj. sav. gyventojų sveikos mitybos skatinimo ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

veiklų vertinimo rodikliai, 2021 m. (proc.) 

 

Į klausimą „Kas motyvuoja dalyvauti sveikos mitybos skatinimo ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

veiklose ?“, daugiausiai dalyvių atsake, kad motyvuoja noras išlikti sveikam ar gerinti savo sveikatą. Veiklos 

organizatoriams dalyviai pateikė tokius pasiūlymus, kaip: padidinti veiklos įvairovė, įtraukiant užsiėmimus su 

įvairiomis priemonėmis bei žinomų lektorių įtraukimas į sveikos mitybos skatinimo veiklas. 
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3. APIBENDRINIMAS / IŠVADOS 
 

Apibendrinant atliktą 2021 m. sveikos mitybos skatinimo ir sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

veiklų vertinimo analizę, nustatyta, kad: 

 iš viso apklausoje dalyvavo 121 Mažeikių rajono gyventojas. Apklausta 116 (96 proc.) 

moterų ir 5 (4 proc.) vyrai. Didžiąją dalį (97 proc.) respondentų sudarė miesto 

gyventojai; 

 100 proc. apklausoje dalyvaujančių gyventojų nurodė, kad jų savijauta pagerėjo, 

padidėjo daržovių ir vaisių vartojimas, padidėjo fizinis aktyvumas bei atsirado naujos 

fizinio aktyvumo veiklos.  

 97 proc. dalyvių nurodė, kad sumažino druskos vartojimą bei saldaus ir riebaus maisto 

vartojimą; 

 96 proc. dalyvių nurodė, kad sumažėjo liemens apimtis bei kūno masės indeksas. 

4. REKOMENDACIJOS 
 

1. Skatinti fizinį aktyvumą vyresnio amžiaus žmonių grupėse, pritaikant jiems fizinių pratimų 

rūšys, kuriomis lavinama ir pusiausvyra. 

2. Padidinti veiklos įvairovė, įtraukiant užsiėmimus su įvairiomis priemonėmis; 

3. Įtraukti naujus lektorius į sveikos mitybos skatinimo veiklas. 

 

 


