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Įvadas

KODĖL REIKALINGOS FIZINIO AKTYVUMO REKOMENDACIJOS?

Per pastaruosius 50–60 metų, pasitelkusi savo intelektą ir modernias technologijas, 
žmonija mechanizavo daugelį sunkių gamybos, gavybos, žemės ūkio ir kitų procesų, to-
dėl profesinėje veikloje lieka vis mažiau �zinio aktyvumo [1, 12, 25, 31]. Itin mažas darbinis 
�zinis aktyvumas, daug laiko, praleidžiamo sėdint darbe, nepatogi, statinė, neergonomiš-
ka ar net priverstinė padėtis sėdint kartu su kitais rizikos veiksniais (dideliu darbo tempu, 
ilgalaikiu stresu, rūkymu ir kt.) ypač padidina riziką sirgti įvairiomis lėtinėmis neinfekci-
nėmis ligomis [2, 3, 4, 12]. Taip pat pastaraisiais dešimtmečiais labai pasikeitė vaikų ir su-
augusiųjų laisvalaikio bei pramogų pobūdis – tapo žymiai �ziškai pasyvesnis [5, 6, 7, 12, 
31]. Vaikai, kurie praleidžia daug laiko prie televizoriaus, skaitydami, besimokydami, klau-
sydami muzikos ar žaisdami kompiuterinius žaidimus (be to, nuo 3 iki 6 valandų prasėdi 
ugdymo įstaigose), dažniau turi padidėjusį arterinį kraujo spaudimą, labiau rizikuoja nu-
tukti ar turėti antsvorį, susirgti depresija, jiems būdingesni nerimo sutrikimai, nenormali 
laikysena, įvairūs funkciniai negalavimai, didėja tikimybė suaugus daugiau sirgti lėtinėmis 
neinfekcinėmis ligomis ir pan. [6, 8, 9, 10, 11, 31]. Sukaupta labai daug patikimų mokslinių 
duomenų, patvirtinančių, jog ilgalaikis mažas suaugusių, pagyvenusių bei senų žmonių 
�zinis aktyvumas (arba sėdimas gyvenimo būdas) yra svarbus antsvorio bei nutukimo, 
hiperlipidemijos, pirminės arterinės hipertenzijos, 2-ojo tipo cukrinio diabeto, depresijos 
bei nerimo sutrikimų, osteoporozės, metabolinio sindromo, kai kurių vėžio formų veiks-
nys, kuris reikšmingai padidina bendrąjį mirtingumą [13, 14, 15, 16, 17, 18, 31]. 

Gausūs moksliniai tyrimai neginčijamai įrodė, kad reguliarus �zinis aktyvumas turi 
platų poveikio diapazoną ir tiesiogiai teigiamai veikia kaulų ir raumenų sistemą, širdies 
ir kraujagyslių sistemą, kvėpavimo sistemą, palaiko būtiną energijos apykaitos balansą, 
mažina širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius (pirminę arterinę hipertenziją, mažina 
padidintą gliukozės kiekį ir padidėjusį didelio tankio lipidų cholesterolio bei trigliceridų 
kiekį kraujyje), didina kaulų tankį ir mineralizaciją, gerina nervų sistemos veiklą, teigia-
mai veikia imuninės sistemos veiklą ir t. t. [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30]. Yra pakankamai 
mokslinių įrodymų, kad �zinis aktyvumas yra viena iš svarbiausių sveiko gyvenimo būdo 
sudėtinių dalių, daranti teigiamą įtaką ne tik �zinei sveikatai, bet ir psichinei sveikatai bei 
kognityvinėms funkcijoms, gyvenimo kokybei ir gyvenimo pilnatvės pajautimui, sociali-
niam asmens aktyvumui ir kt. [26, 27, 28, 29, 30]. 

Taigi, ši pigi, efektyvi, prieinama ir labai išsamiai pasaulyje ištyrinėta ligų prevencijos 
ir sveikatos stiprinimo priemonė Lietuvoje turėtų būti taikoma plačiau ir efektyviau. Šios 
bendro pobūdžio tiek specialistams, tiek gyventojams skirtos �zinio aktyvumo rekomen-
dacijos parengtos siekiant suteikti naudingos, konkrečios, mokslu pagrįstos informacijos, 
kurią būtų galima sėkmingai pritaikyti praktiškai. 
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BENDROSIOS FIZINIO AKTYVUMO REKOMENDACIJOS VAIKAMS 
(NUO 6 IKI 11 METŲ) IR PAAUGLIAMS (NUO 12 IKI 17 METŲ)

Kad pagerėtų širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų būklė, griaučių raumenų 
pajėgumas, kaulinio audinio tankis bei tvirtumas, medžiagų apykaitos �ziologiniai rodi-
kliai, mažėtų streso, nerimo bei depresijos simptomai, mažėtų galimybė nutukti ar turėti 
antsvorį, gerėtų mokymosi rezultatai, yra rekomenduojama: 

 • Visi vaikai ir paaugliai turi kasdien sukaupti mažiausiai 60 minučių vidutinio ar 
didelio intensyvumo �zinės veiklos. „Sukaupti 60 minučių �zinės veiklos“ reiškia, 
kad dienos �zinio aktyvumo norma gali būti pasiekta, pavyzdžiui, per 2 kartus po 30 
minučių ar net per 3 kartus po 20 minučių.

 • Norint pasiekti didesnės naudos sveikatai, �zinės veiklos laikas turi būti ilgesnis nei 
minimalus (60 minučių) ir trukti bent 1,5–2 valandas (apie 120 minučių) kasdien. 

 • Bet kokia �zinė veikla turi vykti ne trumpesniais kaip 10 minučių intervalais, nes 
kitaip negaunamas pakankamas teigiamas poveikis sveikatai. 

 • Didžioji dalis kasdienės �zinės veiklos turi būti ilgai trunkanti ištvermę lavinanti (ae-
robinė) veikla. Kad didėtų raumenų jėga ir kaulų tvirtumas bei jų tankis, didelio in-
tensyvumo �zine veikla reikia užsiimti ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. 

 • Jeigu vaikai ar paaugliai nesilaiko šių rekomendacijų ir jų �zinio aktyvumo lygis yra 
mažesnis, nei rekomenduojama, net ir mažiau intensyvi (ar trumpesnė) �zinė veikla 
suteiks daugiau naudos sveikatai ir gerai savijautai negu �zinis pasyvumas ir ilgas 
sėdėjimas.

Praktiniai rekomendacijų įgyvendinimo pavyzdžiai:
 • Vidutinio intensyvumo �zinės veiklos metu vaikai ir paaugliai sušyla ir pradeda pra-

kaituoti, kvėpavimas tampa greitesnis bei gilesnis, padidėja širdies susitraukimų 
dažnis. Tačiau jie vis dar geba be didelių pastangų ilgai kalbėtis tarpusavyje. Tokios 
veiklos pavyzdys būtų važiavimas dviračiu, riedučiais ar paspirtuku, šokinėjimas ant 
batuto arba su treniruočių šokliuku, įvairiausi žaidimai vaikų žaidimo aikštelėse, par-
kuose, paplūdimiuose, sporto aikštelėse ir kiemuose, kūno kultūros pamokos mo-
kykloje, �zinis aktyvumas pertraukų metu ir kt. Visa vaikų ir paauglių �zinė veikla 
turėtų būti kiek galima įvairesnė, kad sudarytų optimalias galimybes geram �ziniam 
pajėgumui bei visoms �zinėms ypatybėms, tokioms kaip ištvermė, raumenų jėga, 
lankstumas, greitumas, vikrumas, reakcija, pusiausvyra ir koordinacija.

 • Didelio intensyvumo �zinės veiklos metu intensyviai prakaituojama, pasidaro daug 
sunkiau kvėpuoti, reikšmingai padidėja širdies susitraukimų dažnis, tampa sunku 
ilgiau kalbėtis. Tokia veikla būtų greitas bėgimas, plaukimas ar intensyvūs sportiniai 
žaidimai: futbolas, krepšinis, rankinis, kvadratas ir kt., taip pat papildomi užsiėmimai 
sporto būreliuose ar sporto mokyklose. 
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 • Fiziniai veiksmai, kurie stiprina raumenis, didina jų jėgą ir kaulų tvirtumą bei tankį – 
tai jėgos pratimai su svarmenimis ar savo kūno svoriu (dažniausiai siūlomi paauglys-
tėje) arba judėjimas, kurio metu įveikiamas pasipriešinimas. Pavyzdžiui, karstyma-
sis, laipiojimas, šokinėjimas žaidimo aikštelėse, kliūčių ruožuose, laipynių parkuose, 
tokios sporto rūšys kaip gimnastika, irklavimas, lengvoji atletika, lauko tenisas ir kt. 

 • Mokykloje kasdien prasėdima apie 3–6 valandas (kartais ilgiau), neskaičiuojant pa-
pildomų užsiėmimų, �ziškai pasyvios užklasinės veiklos, pamokų ruošos namie ir kt. 
Taigi bendras sėdint praleistas laikas gali siekti 8–9 valandas kasdien. Siekiant padi-
dinti vaikų ir paauglių �zinį aktyvumą, būtina riboti laiką, praleidžiamą žiūrint tele-
vizorių, naudojantis kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu, vaikams (nuo 6 iki 11 metų) 
iki 1 valandos per dieną, o paaugliams (nuo 12 iki 17 metų) – iki 2 valandų per dieną. 

 • Taip pat patartina mažiau naudotis visuomeniniu ar asmeniniu transportu – kuo 
dažniau jį keisti ėjimu pėsčiomis ar važiavimu dviračiu, riedlente, paspirtuku. Patar-
tina pasidalyti darbus šeimoje ir padėti tėvams bei seneliams apsipirkti, sutvarkyti 
namus, gaminti maistą, išsiskalbti, nuplauti automobilį, pavedžioti šunį lauke, padėti 
sode, darže, ūkyje ir kt. Ypač pagirtinos ir tinkamos visos �ziškai aktyvios laisvalaikio 
veiklos gamtoje su šeima ar bendruomene: pasivaikščiojimai, iškylos, žygiai, talkos, 
sporto šventės, varžybos, �ziškai aktyvūs gimtadieniai ir kt.

 • Praktikuojant vaikų ar paauglių �zines veiklas itin svarbi socialinė ir emocinė aplin-
ka, kuri sukuria malonumo ir džiaugsmo, savęs įtvirtinimo ir savigarbos, pasitenkini-
mo savimi ir �zine veikla atmosferą. Tokią aplinką sukuria aktyvus tėvų ir kitų šeimos 
narių, pedagogų, draugų ir bendraamžių dalyvavimas – supratimas, skatinimas, ra-
ginimas, aktyvus palaikymas ir betarpiškas dalyvavimas.

Šios rekomendacijos yra tinkamos visiems sveikiems vaikams ir paaugliams nuo 6 iki 
17 metų amžiaus, jeigu nėra kokių nors speci�nių kontraindikacijų. Taikant šias bendrą-
sias �zinio aktyvumo rekomendacijas būtina atsižvelgti į individualius sveikatos, �zinės 
ir psichinės raidos bei motorinius gebėjimus. Jei yra galimybė, lėtinėmis neinfekcinėmis 
ligomis sergantys vaikai ir paaugliai taip pat turėtų laikytis šių rekomendacijų, bet tik pri-
žiūrimi asmens sveikatos specialistų, kurie padėtų suprasti speci�nius �zinės veiklos tipus 
bei rūšis ir tinkamai (individualiai) parinktų krūvį. 

BENDROSIOS FIZINIO AKTYVUMO REKOMENDACIJOS  
SUAUGUSIEMS ASMENIMS NUO 18 IKI 64 METŲ AMŽIAUS

Kad pagerėtų širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų būklė, raumenų jėga ir iš-
tvermė, padidėtų kaulų tankis ir tvirtumas, pagerėtų bendra organizmo funkcinė sveikata, 
sumažėtų nerimo ir depresijos simptomai ir kt., šios amžiaus grupės žmonėms rekomen-
duojama: 

 • Kasdien privalu sukaupti mažiausiai 30 minučių vidutinio intensyvumo �zinės 
veiklos. Žodis „sukaupti“ reiškia, kad dienos �zinio aktyvumo norma gali būti pa-
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siekta, pavyzdžiui, per 2 kartus po 15 minučių ar net per 3 kartus po 10 minučių. 
Didžioji dalis kasdienės �zinės veiklos turi būti ilgai trunkanti ištvermę lavinanti (ae-
robinė) veikla.

 • Bet kokia �zinė veikla turi vykti ne trumpesniais kaip 10 minučių intervalais, nes 
kitaip negaunamas pakankamas teigiamas poveikis sveikatai. 

 • Kaip alternatyva gali būti rekomenduojama ne mažiau kaip 15 minučių didelio 
intensyvumo �zinės veiklos kasdien arba atitinkamas vidutinio ir didelio intensy-
vumo �zinės veiklos derinys.

 • Suaugę asmenys, norintys gauti didesnės naudos savo sveikatai, turėtų vidutinio 
intensyvumo ištvermės lavinimo �zinės veiklos trukmę padidinti iki 60 minučių per 
dieną, o didelio intensyvumo aktyvumo trukmę – iki 30 minučių per dieną. Arba, 
kaip jau minėta, galima taikyti skirtingo intensyvumo veiklos derinį ir taip gauti re-
komenduojamą �zinį krūvį. 

 • Taip pat bent 2 kartus per savaitę ar dažniau patartina stiprinti stambiųjų raumenų 
grupių jėgą įvairiais jėgos pratimais.

Praktiniai rekomendacijų įgyvendinimo pavyzdžiai:
 • Vidutinio intensyvumo �zinės veiklos metu suaugusieji sušyla ir pradeda prakaituo-

ti, kvėpavimas tampa greitesnis bei gilesnis, padidėja širdies susitraukimų dažnis. 
Tačiau jie vis dar geba be didesnių pastangų kalbėtis tarpusavyje. Tokios veiklos 
pavyzdys būtų greitas ėjimas, negreitas bėgimas, darbas sode ar darže, važiavimas 
dviračiu, riedučiais ar paspirtuku, šiaurietiškas vaikščiojimas ir kt.

 • Didelio intensyvumo �zinės veiklos metu suaugusiųjų prakaitavimas tampa inten-
syvus, pasidaro sunkiau kvėpuoti, padidėja širdies susitraukimų dažnis, tampa sun-
ku kalbėtis. Tokios veiklos pavyzdys būtų greitas bėgimas, greitas važiavimas dvi-
račiu arba važiavimas kalvota vietove, plaukimas ar intensyvūs sportiniai žaidimai: 
futbolas, krepšinis, lauko tenisas ir kt.

 • Fiziniai veiksmai, kurie stiprina raumenis, didina jų jėgą ir kaulų tvirtumą bei tan-
kį – tai pratimai su savo kūno svoriu, laisvaisiais svarmenimis ar treniruokliais arba 
veiksmai, atliekami su pasipriešinimu. Pavyzdžiui, tokios mankštinimosi rūšys kaip 
irklavimas, svarmenų kilnojimas, atsispaudimai nuo grindų, pritūpimai, prisitrauki-
mai ant skersinio, kai kurie jogos ir Pilateso mankšta ir kt. 

 • Siekiant padidinti suaugusiųjų �zinį aktyvumą, būtina riboti laiką, praleidžiamą 
žiūrint televizorių, naudojantis kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu. Sėdimo darbo 
metu siūloma kas valandą daryti 5–10 minučių aktyvias pertraukėles, atsistoti, pasi-
rąžyti ir pasivaikščioti ar sudalyvauti organizuotuose sveikatą stiprinančiuose �zinio 
aktyvumo užsiėmimuose darbo vietoje. Taip pat patartina mažiau naudotis visuo-
meniniu ar asmeniniu transportu – kuo dažniau jį keisti ėjimu pėsčiomis ar važiavi-
mu dviračiu. Esant galimybei, į darbą ir namo vykti pėsčiomis ar važiuoti dviračiu 
(paspirtuku, riedlente, riedučiais ir kt.).

 • Dirbantiesiems sėdimą darbą ypač rekomenduojamas �ziškai aktyvus laisvalaikis 
(geriau gamtoje), o ypač su šeima, draugais ar bendruomene: įvairūs sportiniai žai-



8

dimai ar varžybos, renginiai, žygiai, akcijos, šokiai, joga, pilatesas, plaukimas, važinė-
jimas dviračiu, riedučiais ar paspirtuku, slidinėjimas ir čiuožimas, krosų bėgiojimas 
ir kliūčių ruožų įveikimas ir kt., namų ruošos ir ūkio darbai: langų valymas, dulkių 
siurbimas, žemės kasimas, ravėjimas, aktyvi žvejyba, malkų pjovimas ir kapojimas, 
žolės pjovimas ir kt.  

Šios bendrosios rekomendacijos yra tinkamos visiems sveikiems suaugusiems asme-
nims nuo 18 iki 64 metų amžiaus, nepriklausomai nuo lyties, socialinės ar ekonominės 
padėties, jeigu nėra kokių nors speci�nių kontraindikacijų. Jos gali būti taikomos ir žmo-
nėms, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (jei jos nesutrikdo judėjimo funk-
cijos), tokiomis kaip arterinė hipertenzija, antsvoris bei nutukimas, 2-ojo tipo cukrinis 
diabetas ir pan. Tačiau jiems būtina specialistų konsultacija ar net nuolatinė priežiūra, pri-
klausomai nuo sveikatos būklės. Šios rekomendacijos galėtų būti individualiai pritaikytos 
ir negalią turintiems žmonėms. Tik visas �zines veiklas ar pratimus bei krūvį privalo skirti 
bei koreguoti specialistas (ar net keli specialistai kartu) kiekvienam žmogui individualiai, 
atsižvelgdamas į jo judėjimo ir mankštinimosi gebėjimus, �zinį pajėgumą ir kitus speci�-
nius sveikatos poreikius. 

BENDROSIOS FIZINIO AKTYVUMO REKOMENDACIJOS SUAUGUSIEMS 
VYRESNIEMS NEI 65 METŲ AMŽIAUS ASMENIMS

Kad pagerėtų ar išliktų reikiamo lygio širdies ir kvėpavimo sistemų būklė, raumenų pa-
jėgumas, kaulų būklė ir organizmo funkcinė sveikata bei apsitarnavimas ir mobilumas, su-
mažėtų galimybė susirgti dažniausiai pasitaikančiomis lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, 
mažėtų nerimo, depresijos simptomai bei būtų palaikomos kognityvinės funkcijos, būtų 
aktyviai palaikomi socialiniai ryšiai, rekomenduojama: 

 • Vyresniems nei 65 metų amžiaus asmenims būtina kasdien sukaupti bent po 30 
minučių vidutinio intensyvumo ištvermę lavinančios �zinės veiklos. Kaip alter-
natyva gali būti rekomenduojama ne mažiau kaip 10–15 minučių didelio inten-
syvumo �zinės veiklos kasdien (sukaupti mažiausiai 75 minutes per savaitę) arba 
atitinkamas vidutinio ir didelio intensyvumo �zinės veiklos derinys. 

 • Bet kokia �zinė veikla turi vykti ne trumpesniais kaip 10 minučių intervalais, nes ki-
taip negaunamas pakankamas teigiamas poveikis sveikatai. 

 • Vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys, norintys gauti daugiau naudos savo sveika-
tai, turėtų vidutinio intensyvumo �zinio aktyvumo (ištvermę lavinančio, aerobinio) 
trukmę padidinti iki 60 minučių per dieną, o didelio intensyvumo �zinio aktyvu-
mo trukmę – iki 30 minučių per dieną. Arba taikyti skirtingo intensyvumo veiklos 
derinį, kad gautų rekomenduojamą �zinį krūvį. 

 • Vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys, kurių prastas �zinis ar funkcinis pajėgumas 
bei sutrikęs gebėjimas normaliai judėti (mobilumas), vis tiek turėtų ne mažiau kaip 
3 kartus per savaitę lavinti judesių koordinaciją bei pusiausvyrą (griuvimų pro-
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�laktikai ir siekiant išvengti galimų kaulų lūžių ir komplikacijų po jų). 
 • Taip pat ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę būtina stiprinti svarbiausių stambiųjų 

raumenų grupių jėgą, siekiant kuo ilgiau išsaugoti gebėjimą judėti ir savarankiškai 
apsitarnauti.

 • Kai vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys dėl pablogėjusios sveikatos (ar įvairių kitų 
priežasčių) negali įgyvendinti šių �zinio aktyvumo rekomendacijų, jie turėtų išlikti 
�ziškai aktyvūs, atsižvelgdami į realias gyvenimo aplinkybes, sveikatos būklę ir savo 
asmeninius gebėjimus. 

 • Net jei nesilaikoma šių �zinio aktyvumo rekomendacijų, labai svarbu, kad vyresnio 
amžiaus asmenys turėtų galimybę išeiti iš namų į lauką ir pagal galimybes užsiimti 
�zine veikla kartu su kaimynais, kitais bendruomenės nariais. 

Praktiniai rekomendacijų vykdymo pavyzdžiai:
 • Vidutinio intensyvumo �zinės veiklos metu vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys 

greitai pradeda prakaituoti, kvėpavimas tampa greitesnis bei gilesnis, padidėja šir-
dies susitraukimų dažnis, tačiau jie vis dar geba be didelių pastangų kalbėtis tar-
pusavyje. Tokios veiklos pavyzdys būtų greitas ėjimas, šiaurietiškas ėjimas, darbas 
sode ar darže, važiavimas dviračiu, pramoginiai šokiai, laisvalaikio �ziniai žaidimai 
ir pan.

 • Didelio intensyvumo �zinės veiklos metu pagyvenę ir seni asmenys intensyviai pra-
kaituoja, tampa daug sunkiau kvėpuoti, itin padidėja širdies susitraukimų dažnis, 
tampa itin sunku kalbėtis. Tokios veiklos pavyzdžiai būtų bėgimas, plaukimas, grei-
tas lipimas laiptais ir kt.

 • Fiziniai veiksmai, kurie stiprina raumenis, palaiko jų jėgą ir kaulų tvirtumą bei tankį 
– tai jėgos pratimai su pasipriešinimu, svarmenimis ar savo kūno svoriu, pavyzdžiui, 
pritūpimai, atsispaudimai, pirkinių nešimas iš parduotuvės, šokiai, mankštinimasis 
su jėgos treniruokliais, aerobika sėdint ir kt. 

 • Fiziniai veiksmai, kurie gerina pusiausvyrą ir judesių koordinaciją – tai šokiai, tai či 
mankšta, kai kurios jogos rūšys, specialūs pusiausvyros ir koordinacijos pratimai su 
gimnastikos kamuoliais, pratimai ant pusiausvyros treniruoklių ir kt.

 • Siekiant kuo mažiau sėdėti ar gulėti (kas ypač būdinga seniems asmenims), būtina 
riboti žiūrint televizorių, naudojantis kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu, klausant 
radijo ir pan. praleidžiamą laiką. Rekomenduojami reguliarūs pasivaikščiojimai gam-
toje su draugais, kaimynais ar augintiniais, darbas sode, darže ar gėlyne, grybavi-
mas, uogavimas, žvejyba, savanoriavimas ir pagalba kitiems ir pan. Taip pat patar-
tina mažiau naudotis visuomeniniu ar asmeniniu transportu – kuo dažniau jį keisti 
ėjimu pėsčiomis ar važiavimu dviračiu.

Šios bendrosios rekomendacijos yra tinkamos visiems sveikiems pagyvenusiems ir se-
niems asmenims nuo 65 metų amžiaus, nepriklausomai nuo rasės, etninės grupės, lyties, 
socialinės ar ekonominės padėties, jeigu nėra kokių nors speci�nių medicininių kontrain-
dikacijų. Jos galėtų būti taikomos ir žmonėms, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligo-
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mis (jei jos nesutrikdo judėjimo funkcijos), tokiomis kaip arterinė hipertenzija, antsvoris 
bei nutukimas, 2-ojo tipo cukrinis diabetas ir pan. Tačiau jiems būtina specialistų konsul-
tacija ar net nuolatinė priežiūra, priklausomai nuo amžiaus, sveikatos būklės ir � zinio pajė-
gumo. Visas � zines veiklas ar pratimus bei krūvį privalo skirti bei koreguoti specialistas kie-
kvienam žmogui individualiai, atsižvelgdamas į jo judėjimo ir mankštinimosi gebėjimus, 
� zinį pajėgumą ir kitus individualius sveikatos poreikius. Fiziškai neveiklūs žmonės turėtų 
pradėti mankštintis po truputį ir laipsniškai didinti užsiėmimų trukmę, dažnį ir intensyvu-
mą. Žinoma, prieš tai rekomenduotina pasitarti su gydančiais gydytojais ir kitais asmens 
sveikatos priežiūros specialistais, vadovautis asmeninių trenerių rekomendacijomis. 
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