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Santrauka
Tyrimo tikslas – įvertinti Vilniaus miesto savivaldybės darbingo amžiaus gyventojų laisvalaikio, mobilumo bei darbi-

nės veiklos pobūdį ir fizinį aktyvumą, atsižvelgiant į lytį ir amžių.
Medžiaga ir metodai. Iš viso apklausoje dalyvavo 1 065 nuolatiniai nuo 20 iki 64 metų amžiaus Vilniaus miesto 

savivaldybės gyventojai. Imties dydis apskaičiuotas remiantis 5 proc. paklaida. Taikytas tiesioginio interviu (angl. Face-
to-face) metodas, respondentus apklausė ir klausimyną pildė 12 specialiai apmokytų apklausėjų.

Rezultatai. Tyrimo duomenimis, pagal PSO fizinio aktyvumo rekomendacijas suaugusiam žmogui, fiziškai aktyvūs laisva-
laikiu buvo tik 13,7 proc. sostinės gyventojų, iš jų daugiau vyrų (16,6 proc.) negu moterų (11,2 proc.). Visiškai nesimankštino 
daugiau nei ketvirtadalis (28,8 proc.) respondentų, iš jų daugiausia nesimankštino 50–64 m. amžiaus asmenų (41,7 proc.), 
trečdalis (33,7 proc.) 35–49 m. ir 16 proc. 20–34 m. amžiaus tiriamųjų. Daugelis respondentų dirbo daug fizinio aktyvumo 
nereikalaujantį darbą (71,5 proc.). Daug fizinio aktyvumo reikalaujančia veikla užsiėmė ir sunkų fizinį darbą dirbo trečdalis 
(28,6 proc.) respondentų. Sėdimas ir šiek tiek judėjimo reikalaujantis darbas būdingesnis moterims (79,2 proc.) nei vyrams 
(62,3 proc.) bei jaunesnio amžiaus (20–34 m.) asmenims (76,8 proc.), lyginant su vyresniais (35–49 m. – 69,1 proc. ir 50–
64 m. – 66,9 proc.) tyrimo dalyviais. Ir atvirkščiai, daug fizinio aktyvumo reikalaujančiu ir sunkiu fiziniu darbu daugiau užsiė-
mė vyrai (37,7 proc.) nei moterys (20,8 proc.) bei vyresni tyrimo dalyviai (35–49 m. – 30,9 proc. ir 50–64 m. – 33,1 proc.) nei 
jaunesnieji (20–34 m. – 23,2 proc.). Laisvalaikiu visai nesimankštino daugiau respondentų, dirbančių sunkų fizinį (63,8 proc.) 
ir daug fizinio aktyvumo reikalaujantį (35,3 proc.) darbą, lyginant su sėdimą (24,2 proc.) ar šiek tiek judamą darbą (23,8 proc.) 
dirbančiais žmonėmis. Pėsčiomis į darbą (ar į kitos veiklos užsiėmimus) vyko beveik trečdalis (31,7 proc.), dviračiu važiavo 
6,1 proc. respondentų. Moterų, keliaujančių pėsčiomis (moterų – 35,6 proc., vyrų – 27,1 proc.) bei vykstančių visuomeniniu 
transportu (moterų – 58,7 proc., vyrų – 38 proc.), buvo daugiau nei vyrų. Daugiau jaunesnio amžiaus (20–34 m.) apklausos 
dalyvių (9,1 proc.) nei vyresniųjų (35–49 m. – 4,1 proc., 50–64 m. – 4,2 proc.) į darbą (kitos veiklos užsiėmimus) vyko dvira-
čiu. Iš visų apklausoje dalyvavusių vilniečių į darbą, studijas ar kitos veiklos užsiėmimus pėsčiomis ar dviračiu šiltuoju metų 
sezonu keliavo 33,1 proc., o šaltuoju metų sezonu – 27,8 proc. respondentų. Beveik pusė tokį būdą kelionei į darbą, studijas ar 
kitos veiklos užsiėmimus besirenkančių asmenų šitaip keliavo kasdien, tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų sezonu. Ėjo pėsčiomis 
ar važiavo dviračiu į darbą (ar į kitos veiklos užsiėmimus) ir iš jo bent 15 minučių 79 proc. sostinės gyventojų.

Išvados. Sostinės gyventojų fizinis aktyvumas yra nepakankamas, itin mažas fizinis aktyvumas laisvalaikio metu, 
ypač vyresnio amžiaus suaugusiųjų (35–49 m. ir 50–64 m. amžiaus grupėse) bei moterų. Tokia fizinio aktyvumo forma, 
kai einama pėsčiomis ar važiuojama dviračiu turint tikslą kažkur patekti, būdingesnė moterims nei vyrams bei 20–34 m. 
amžiaus asmenims (važiavimas dviračiu). Amžius ir darbo veiklos pobūdis turi įtakos vilniečių fiziniam aktyvumui. Pas-
tebima tendencija, kad laisvalaikio metu mažiau fiziškai aktyvios yra tos respondentų grupės, kurių darbinė veikla yra 
susijusi su vidutine ir intensyvia fizine veikla.

Reikšminiai žodžiai: darbingas amžius, fizinis aktyvumas, sunkus fizinis darbas, sėdimas darbas, laisvalaikis, ėjimas 
pėsčiomis, važiavimas dviračiu. 
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ĮVADAS
Fizinis aktyvumas yra viena iš svarbiausių sveiko 
gyvenimo būdo sudėtinių dalių, daranti įtaką ne tik 
sveikatai, gyvenimo kokybei, bet ir mirtingumui dėl 
įvairių priežasčių [1, 2].

Pasauliniu mastu maždaug trečdalio gyventojų fi-
zinis aktyvumas neatitinka rekomendacijų, Europos 
Sąjungoje (ES) daugiau nei pusė gyventojų (59 proc.) 
neužsiima fizine veikla [3, 4]. Situacija Lietuvoje, ly-
ginant su kitomis ES šalimis, nėra bloga, tačiau fi-
zinis aktyvumas gyventojams dar nėra tapęs įprasta 
laisvalaikio ar kasdiene veikla [4].

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) suaugu-
siam žmogui rekomenduoja mankštintis bent 30 min. 
kasdien ar beveik kasdien iki suprakaitavimo ir 
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kvėpavimo padažnėjimo [5]. Lietuvos suaugusių 
žmonių gyvensenos tyrimo 2012 m. duomenimis, 
tik 29 proc. (2010 m. duomenimis, 28–29 proc.) 
20–64 m. asmenų laisvalaikiu mankštinasi pakanka-
mai [6, 7], t. y. atitinka PSO rekomendacijas. PSO 
rekomenduoja, kad norint efektyviai ir ilgam laikui 
padidinti šalies gyventojų fizinį aktyvumą būtina 
skatinti ne tik mankštinimąsi, kuris laikomas natūra-
laus fizinio aktyvumo pakaitalu, bet ir spontanišką fi-
zinį aktyvumą, realizuojamą gyvenamojoje aplinkoje 
(važiavimas dviračiu, vaikščiojimas parke, aplinkos 
tvarkymas ir t. t.) [8].

Vienuose moksliniuose tyrimuose kalbama apie 
bendrąjį fizinį aktyvumą, pasireiškiantį keturiose pa-
grindinėse gyvenimo srityse (neskaitant paties spor-
to): 1) laisvalaikio; 2) profesinėje (jei asmuo vis dar 
dirba); 3) namų ruošos ar ūkio ir 4) mobilumo (arba 
transporto) [9, 10]. Kiti autoriai visą įmanomą fizinį 
aktyvumą priskiria vienai iš trijų sričių: 1) laisvalai-
kio (pasivaikščiojimai, bėgiojimas, mankštinimasis 
sporto, sveikatingumo centruose ir bet kokia fiziškai 
aktyvi rekreacinė veikla, kaip judrūs žaidimai ir t. t.); 
2) fizinis aktyvumas turint tikslą kažkur patekti (pvz., 
ėjimas į darbą pėsčiomis ar važiavimas dviračiu); 3) 
profesinis fizinis aktyvumas (menkas, jei dirbamas 
dažniausiai sėdimas darbas, ir didesnis, jei dirbamas 
lengvas ar sunkus fizinis darbas) [11].

Bendro fizinio aktyvumo mažėjimas turi didelę 
reikšmę suaugusių žmonių sveikatai [2, 12].

2013–2014 m. buvo atliktas kompleksinis suau-
gusių Vilniaus miesto gyventojų gyvensenos tyrimas, 
kuriame analizuoti fizinio aktyvumo aspektai. Šios 
publikacijos tikslas – įvertinti Vilniaus miesto savi-
valdybės 20–64 metų amžiaus gyventojų laisvalai-
kio, mobilumo bei darbinės veiklos fizinį aktyvumą, 
atsižvelgiant į lytį ir amžių.

MEDŽIAGA IR METODIKA
Iš viso apklausoje dalyvavo 1 065 nuolatiniai nuo 
20 iki 64 metų amžiaus Vilniaus miesto savivaldy-
bės gyventojai. Vilniaus miesto gyventojų apklausos 
rezultatų bendrųjų atsakymų pasiskirstymų paklaida 
neviršija 3 proc. Skaičiuojant imtį remtasi T. Yamane 
[13] ir V. A. Jadov [14] imties skaičiavimo formu-
lėmis. Reprezentatyvios imties skaičius nustatomas 
pagal generalinės aibės visumą. V. A. Jadov (1987) 
pateikia statistinę lentelę, padedančią apskaičiuoti re-
prezentatyvios imties dydį (su 5 proc. paklaida). 

Iš viso buvo aplankyti 1 796 namų ūkiai, apklausti 
1 065 respondentai. Atsako dažnis – 59,3 proc. Dėl 
įvairių priežasčių apklausa neįvyko 731 namų ūkyje 

(40,7 proc.), iš jų 401 respondentas (54,9 proc.) atsi-
sakė dalyvauti tyrime nurodydamas: „neturiu laiko“, 
„tingiu“, „nesutinku pildyti jokių anketų, nes tai lai-
ko gaišimas ir į mūsų atsakymus vis vien neatsižvel-
giama“, „man tai neįdomu“, sirgo, buvo neblaivus 
(-i), „per ilga anketa“, „tai mano asmeninis reikalas, 
ką aš galvoju“, turi greitai išeiti, mažas vaikas ne-
leidžia pildyti ir kt. Anketą pildyti atsisakė daugiau 
vyrų (235; 58,6 proc.) nei moterų (166; 41,4 proc.). 
113 (15,5 proc.) aplankytų namų ūkių negyveno 
apklausai tinkamas respondentas, 217 (29,7 proc.) 
respondentų nebuvo namuose, lankantis 3 kartus. 
Vykdant apklausą taikytas tiesioginio interviu (angl. 
Face-to-face) metodas, respondentus apklausė ir 
klausimyną pildė specialių mokymų kursą išklausę 
12 apklausėjų. Specialių mokymų metu buvo aptarti 
atrankos principai, pristatytas tyrimo maršrutas, su-
pažindinta su klausimais, informacija, kurią darbuo-
tojas gali teikti paaiškindamas sąvokas, klausimus. 
Apklausėjams buvo parengtos apklausos vykdymo 
instrukcijos, jie buvo mokomi pildyti klausimyną, 
rasti klaidas netinkamai užpildytose anketose.

Respondentas buvo supažindinamas su tyrimo 
tema, tikslu, gautas jo žodinis sutikimas dalyvau-
ti tyrime. Tyrimo dalyviai taip pat buvo informuoti, 
kad tyrimo rezultatai bus analizuojami apibendrintai, 
atskiros nuomonės nebus nagrinėjamos. Responden-
tams pageidaujant, apklausėjai klausimus pateikdavo 
rusų ar lenkų kalba. Apklausa vyko 2013 m. spalio 
19 – lapkričio 20 d. Statistinė analizė atlikta panau-
dojant duomenų apdorojimo paketą IBM SPSS Sta-
tistics 21. Nominalių ir ordinalių požymių tarpusavio 
skirtumams 2x2 ir 2xk kontingencijos lentelėse nu-
statyti naudotas χ2 kriterijus. Skirtumai laikyti statis-
tiškai reikšmingais, kai p < 0,05.

REZULTATAI
Vilniečių fiziniam aktyvumui įvertinti buvo pateik-
ti septyni klausimai atskirame klausimyno skyriuje. 
Klausimus galima suskirstyti į tris grupes: klausimai 
apie fizinį aktyvumą laisvalaikio metu, fizinį akty-
vumą, susijusį su darbu ar kasdiene veikla, bei fizinį 
aktyvumą judant iš vienos vietos į kitą. Taip pat buvo 
siekiama išsiaiškinti, kokia dalis respondentų gali už-
siimti fizine veikla pagal savo sveikatos būklę.

Fizinis aktyvumas laisvalaikio metu. Tyrimo 
dalyvių buvo teiraujamasi, ar dažnai laisvalaikiu jie 
mankštinasi (sportuoja, bėgioja, važiuoja dviračiu, 
dirba sode ar pan.) mažiausiai 30 min. taip, kad pa-
greitėtų kvėpavimas ir suprakaituotų. Kaip rodo tyri-
mo rezultatai, daugiau nei ketvirtadalis (28,8 proc.) 
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respondentų visai nesimankština. Kad mankštinasi 
ne rečiau kaip 4 kartus per savaitę, teigė 13,7 proc. ti-
riamųjų, vieną–tris kartus per savaitę – 47,1 proc. ap-
klaustų vilniečių, o kelis kartus per mėnesį ar rečiau – 
20,4 proc. respondentų (1 pav.). Kasdien mankštinosi 
daugiau vyrų (6,5 proc.) nei moterų (2,4 proc.), o 
besimankštinančių kelis kartus per metus ar rečiau 
buvo nustatyta daugiau moterų (9,7 proc.) nei vyrų 
(5,2 proc.) (p < 0,05).

Tyrimo rezultatai rodo, kad mankštinimosi dažnis 
buvo skirtingas įvairiose amžiaus grupėse. Jaunes-
nio amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyvento-
jai mankštinasi dažniau nei vyresnieji (p < 0,001) 
(1 lentelė).

Absoliuti dauguma (94,7 proc.) respondentų nu-
rodė, kad pagal savo sveikatos būklę jie gali mankš-
tintis mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų kvėpa-
vimas ir suprakaituotų. 4,2 proc. apklausos dalyvių 
nurodė, kad negali mankštintis dėl ligos, o dėl neįga-
lumo – 1 proc. tiriamųjų (2 pav.).

Panašus skaičius vyrų (95,1 proc.) ir moterų 
(94,5 proc.) gali mankštintis (sportuoti, bėgioti, va-
žiuoti dviračiu, dirbti sode ir pan.) mažiausiai 30 min. 
taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir suprakaituotų 
(p > 0,05). Vis dėlto šis rodiklis susijęs su amžiumi. 
Daugiau jaunesnio amžiaus apklausoje dalyvavu-
sių asmenų (20–34 m. – 97,6 proc. bei 35–49 m. – 
96,2 proc.) nei vyresnių (50–64 m. – 89,3 proc.) gali 
taip mankštintis (χ² = 30,962;  df = 4; p < 0,001). 

Fizinis aktyvumas, susijęs su darbu / kasdiene 
veikla. Daugelis respondentų dirba daug fizinio akty-
vumo nereikalaujantį darbą / užsiima daug fizinio ak-
tyvumo nereikalaujančia veikla. 37,7 proc. apklausos 
dalyvių teigia, kad darbe turi sėdėti ir / ar stovėti bei 
šiek tiek vaikščioti, kilnoti, nešioti. Šiek tiek daugiau 
nei trečdalis (33,8 proc.) užsiima daugiausia sėdimu 
darbu (veikla). Daug fizinio aktyvumo reikalaujančia 
veikla (darbe reikia daug vaikščioti, nešioti, kilnoti, 
pvz., pramonėje, statybose, sunki namų ruoša ir kt.) 
užsiima 23 proc. respondentų, o sunkų fizinį darbą 
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1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal mankštinimąsi 
mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir su-
prakaituotų, proc., n = 1 009
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2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal galėjimą 
mankštintis mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų kvė-
pavimas ir suprakaituotų, atsižvelgiant į sveikatos būklę, 
proc., n = 1 065

1  lentelė.  Respondentų mankštinimosi mažiausiai 
30 min. taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir suprakaituo-
tų, dažnis amžiaus grupėse, proc., n = 1 010 (χ² = 78,731; 
df = 12;  p < 0,001)

Mankštinimosi dažnis
Amžiaus grupės
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2–3 kartus per savaitę 29,0 23,2 19,2

Kartą per savaitę 16,5 7,0 13,8
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χ² = 59,579; df = 3; p < 0,001

3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal fizinį aktyvu-
mą, susijusį su darbu / kasdiene veikla atsižvelgiant į lytį, 
proc., n = 1 062
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(pvz., žemės ūkyje, statybose, kelio darbai ir kt.) dir-
ba 5,6 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų.

Tyrimo duomenimis, moterys daugiau dirbo sėdi-
mą darbą ar darbe turėjo šiek tiek vaikščioti, kilnoti, 
nešioti, o vyrai darbe dažniau turėjo daug vaikščio-
ti, kilnoti, nešioti ar dirbti sunkų fizinį darbą (žemės 
ūkyje, statybose, kelio darbai) (3 pav.).

Tyrimo duomenimis, dažniau sėdimą darbą dirbo 
jaunesnio amžiaus (20–34 m.) asmenys (38,6 proc.), 
palyginti su 35–49 m. (27,6 proc.) ir 50–64 m. 
(34,1 proc.) tyrimo dalyviais. Judamą ar sunkų fizi-
nį darbą daugiau dirbo vyresni asmenys (p < 0,05) 
(4 pav.). 

Respondentų mankštinimosi dažnis laisvalaikiu 
skyrėsi statistiškai reikšmingai įvairiose darbo / kas-
dienės veiklos grupėse. Nustatyta, jog daugiau res-
pondentų, dirbančių sunkų fizinį (63,8 proc.) ir dau-
giau judėti reikalaujantį (35,3 proc.) darbą, teigė visai 
nesimankštinantys laisvalaikio metu, lyginant su tais 
apklausos dalyviais, kurie dirbo sėdimą (24,2 proc.) 
ar šiek tiek judamą (23,8 proc.) darbą (2 lentelė).

Fizinis aktyvumas judant iš vienos vietos į kitą. 
Tyrime dalyvavusių Vilniaus miesto gyventojų buvo 
prašoma nurodyti, kokiomis transporto priemonėmis 
jie vyksta į darbą, studijas ar kitos veiklos užsiėmi-
mus (buvo galima nurodyti daugiau nei vieną trans-
porto priemonę / vykimo būdą). Tyrimo rezultatai pa-
rodė, kad visuomeniniu transportu naudojasi beveik 
pusė respondentų (49,2 proc.), automobiliu važiuoja 
daugiau nei du penktadaliai (42,2 proc.), pėsčiomis 
eina beveik trečdalis (31,7 proc.), dviračiu važiuoja 
6,1 proc. respondentų. 13,7 proc. tyrimo dalyvių nu-
rodė, kad dirba namuose (5 pav.).

Tyrimo duomenimis, daugiau nedirbančių ar dir-
bančių namuose buvo moterų (15,7 proc.) negu vyrų 

(11,3 proc.) (χ² = 4,425; df = 1; p < 0,05). Į darbą (ar 
į kitos veiklos užsiėmimus) vykstančių visuomeni-
niu transportu (moterų – 58,7 proc., vyrų – 38 proc., 
χ² = 45,150; df = 1; p < 0,001) ar keliaujančių pės-
čiomis (moterų – 35,6 proc., vyrų – 27,1 proc., 
χ² = 8,888; df = 1; p < 0,05) taip pat buvo daugiau 
moterų nei vyrų.

Statistiškai reikšmingai skyrėsi vykimo į darbą po-
būdis pagal lytį (χ² = 91,234; df = 1; p < 0,001). Į dar-
bą (kitos veiklos užsiėmimus) automobiliu važiavo 
daugiau vyrų (57,9 proc.) negu moterų (28,9 proc.). 
Vertinant vykimo į darbą (kitos veiklos užsiėmimus) 
dviračiu rezultatus statistiškai reikšmingo skirtumo 
pagal lytį nenustatyta (p > 0,05) (6 pav.).

Nedirbančių arba dirbančių namuose asmenų 
daugiausia buvo vyriausiųjų (50–64 m.) amžiaus 
grupėje (24,6 proc.), lyginant su jaunesniais respon-
dentais (20–34 m. – 12,7 proc., 35–49 m. – 5 proc.) 
(χ² = 50,087; df = 2; p < 0,001). Į darbą automobiliu 
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4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal fizinį aktyvu-
mą, susijusį su darbu / kasdiene veikla, atsižvelgiant į am-
žių, proc., n = 1 062
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5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal vykimo į darbą, 
studijas ar kitos veiklos užsiėmimus ir atgal (į abi puses) 
būdą, proc., n = 1 065

2 lentelė. Respondentų mankštinimosi dažnis laisvalai-
kiu atsižvelgiant į darbo / kasdienės veiklos pobūdį, proc., 
n = 1 062 (χ² = 87,753; df = 18; p < 0,0001)

Mankštinimosi dažnis 
laisvalaikiu

Darbas / kasdienė veikla
Dau-

giausia 
sėdimas 
darbas

Sėdimas 
ir / ar 

stovimas 
darbas

Judamas 
darbas

Sunkus 
fizinis 
darbas

Kasdien 4,2 3,4 5,1 6,9
4–6 kartus per savaitę 7,6 9,1 14,0 3,4
2–3 kartus per savaitę 23,3 32,4 17,0 10,3
Kartą per savaitę 18,7 11,2 8,9 0,0
2–3 kartus per mėnesį 14,8 12,3 11,1 10,3
Kelis kartus per metus 
ar rečiau 7,3 7,8 8,5 5,2

Visai nesimankštinu 24,2 23,8 35,3 63,8
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daugiausia važiavo 35–49 m. amžiaus asmenys 
(52,9 proc.), jaunesnių (20–34 m.) respondentų šiuo 
būdu į darbą vyko mažiau (44,7 proc.) ir beveik per 
pusę mažiau 50–64 m. amžiaus asmenų (26,9 proc.) 
(χ² = 46,977; df = 2; p < 0,001). Tarp skirtingų amžiaus 
grupių asmenų, vykstančių į darbą viešuoju transportu 
ir keliaujančių pėsčiomis, statistiškai reikšmingo skir-
tumo nenustatyta (p > 0,05). Į darbą ar kitos veiklos 
užsiėmimus dviračiu važiavo daugiau jaunesnio am-
žiaus (20–34 m.) apklausos dalyvių (9,1 proc.) nei vy-
resniųjų (35–49 m. – 4,1 proc., 50–64 m. – 4,2 proc.) 
(χ² = 10,948; df = 2; p < 0,05) (7 pav.).

Iš nurodžiusiųjų, jog į darbą, studijas ar kitos 
veiklos užsiėmimus eina arba važiuoja dviračiu 
(n = 353), šiltuoju metų sezonu tą daro 99,7 proc., 
o šaltuoju metų sezonu – 83,9 proc. respondentų. 
Tarp visų apklausoje dalyvavusių respondentų į dar-
bą, studijas ar kitos veiklos užsiėmimus keliaujantys 
pėsčiomis ar dviračiu šiltuoju metų sezonu sudarė 
33,1 proc., o šaltuoju metų sezonu – 27,8 proc. 

Statistiškai reikšmingų skirtumų tarp keliavimo į 
darbą ar kitos veiklos užsiėmimus dviračiu ar pėsčio-
mis lyties atžvilgiu nenustatyta (p > 0,05). Tarp tokiu 
būdu keliaujančių šiltuoju metų sezonu ir amžiaus nėra 
statistiškai patikimų skirtumų (p > 0,05), tačiau šaltuo-
ju metų sezonu pėsčiomis ar dviračiu dažniau nurodė 
keliaujantys vidutinio (89,8 proc.) ir vyresnio amžiaus 
asmenys (90,4 proc.) (χ² = 15,700; df = 2; p < 0,001). 

Respondentų, nurodžiusių, jog kiekvieną dieną į 
darbą, studijas ar kitos veiklos užsiėmimus keliauja 
pėsčiomis ar dviračiu, pasiskirstymas šaltuoju ir šil-
tuoju laikotarpiu iš esmės nesiskiria. Kasdien šį kelio-
nės būdą propaguojantys asmenys labiausiai linkę jį 
rinktis tiek šaltuoju (46 proc.), tiek šiltuoju (48 proc.) 
metų laiku. Apklausti 3–4 kartus per savaitę pėsčio-
mis einantys respondentai nurodė šitaip dažniau da-
rantys šiltuoju metų sezonu (25,6 proc.). 3–4 kartus 
per savaitę į darbą, studijas ar kitur pėsčiomis ar dvi-
račiu keliaujantys asmenys neretai šitaip daro ir šal-
tuoju metų sezonu (18,5 proc.). Rečiausiai šį kelionės 
būdą šaltuoju metų sezonu linkę rinktis asmenys, ku-
rie nurodė apskritai jį pasirenkantys 1 kartą per mė-
nesį ar rečiau (7,4 proc.). Pastarieji jį renkasi rečiau 
ir šiltuoju metų laiku (2,8 proc.) (8 pav.).

43,1 proc. į darbą, studijas ar kitos veiklos užsiė-
mimus pėsčiomis ar dviračiu keliaujančių responden-
tų nurodė, kad jų kelionė pirmyn ir atgal paprastai 
trunka apie 15–30 minučių per dieną, daugiau nei 
penktadalis (21,5 proc.) užtrunka nuo 31 iki 60 mi-
nučių per dieną. Tuo metu 21 proc. apklaustųjų teigė, 
jog tokio pobūdžio kelionei jie sugaišta mažiau nei 
15 minučių per dieną. Mažiausia dalis apklausos da-
lyvių (14,4 proc.), kurie renkasi kelionę pėsčiomis ar 
dviračiu, pirmyn ir atgal nurodė trunkantys daugiau 
kaip 1 valandą per dieną (9 pav.). 
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6 pav. Respondentų, keliaujančių į darbą, studijas ar kitos 
veiklos užsiėmimus, pasiskirstymas pagal lytį, proc., n = 1 065
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7 pav. Respondentų, keliaujančių į darbą, studijas ar 
kitos veiklos užsiėmimus, pasiskirstymas pagal amžių, 
proc., n = 1 065
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8 pav. Respondentų, nurodžiusių, jog į darbą, studijas ar 
kitos veiklos užsiėmimus keliauja pėsčiomis ar dviračiu, 
pasiskirstymas pagal tokio kelionės būdo pasirinkimo 
dažnį šiltuoju ir šaltuoju metų sezonu, proc., n = 650
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Statistiškai reikšmingų skirtumų pagal ėjimo ar 
važiavimo dviračiu į darbą, studijas ar kitos veiklos 
užsiėmimus lyties bei amžiaus atžvilgiu nenustatyta 
(p > 0,05).

REZULTATŲ APTARIMAS
Fizinis aktyvumas suprantamas gana plačiai – tai 
mankštinimasis, namų ūkio darbai, laisvalaikio vei-
kla, kuriai reikia fizinių pastangų, taip pat fizinis 
darbas [15]. Mažėjant sunkaus fizinio darbo pramo-
nėje, žemės ūkyje, statybose ir kitur, didesnę reikš-
mę įgauna fizinis aktyvumas laisvalaikio metu [8]. 
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad laisvalaikio fizi-
nis aktyvumas turi daugiausia išmatuojamos naudos 
sveikatai – mažėja nutukimo, antrojo tipo cukrinio 
diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų rizika, net kai 
kurių lokalizacijų, tokių kaip storžarnės ar prostatos, 
vėžio rizika [11].

Pagrindinės savybės, apibūdinančios fizinį akty-
vumą, yra jo intensyvumas, trukmė, dažnis, pobūdis 
[15]. Siekiant išsiaiškinti sostinės gyventojų fizinio 
aktyvumo dažnį laisvalaikio metu, tiriamųjų buvo 
klausiama, ar dažnai jie mankštinasi laisvalaikio metu 
bent 30 min. taip, kad suprakaituotų, pagreitėtų kvėpa-
vimas. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad pagal PSO 
rekomendacijas (suaugusiam žmogui rekomenduoja-
ma mankštintis bent 30 min. kasdien ar beveik kasdien 
iki suprakaitavimo ir kvėpavimo padažnėjimo) [5] 
fiziškai aktyvūs laisvalaikiu buvo tik 13,7 proc. sos-
tinės gyventojų, iš jų daugiau vyrų (16,6 proc.) negu 
moterų (11,2 proc.) (p < 0,05). Visiškai nesimankštino 
daugiau nei ketvirtadalis (28,8 proc.) respondentų, iš 
jų daugiausia nesimankštino 50–64 m. amžiaus as-
menų (41,7 proc.), trečdalis (33,7 proc.) 35–49 m. ir 
16 proc. – 20–34 m. amžiaus tiriamųjų (p < 0,05). Kitų 
autorių duomenimis, net 3/4 (74,8 proc.) respondentų 
nėra aktyvūs laisvalaikio metu [16].

Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos 2012 m. 
tyrimo duomenimis, pagal PSO rekomendacijas 

laisvalaikiu mankštinosi 29 proc. (31 proc. vyrų ir 
27 proc. moterų) 20–64 m. asmenų [6]. Lyginant 
sostinės gyventojų fizinį aktyvumą laisvalaikio metu 
su šalies vidurkiu, matyti, kad vilniečiai mankštinasi 
2 kartus rečiau nei Lietuvos gyventojai. Tiek Lietu-
vos, tiek Vilniaus miesto gyventojų fizinis aktyvumas 
laisvalaikiu išlieka nepakankamas. 

Tyrimo duomenys apie vilniečių fizinį aktyvu-
mą, susijusį su darbu ar kasdiene veikla, parodė, 
kad dauguma respondentų dirba daug fizinio akty-
vumo nereikalaujantį darbą / užsiima daug fizinio 
aktyvumo nereikalaujančia veikla: daugiausia sė-
dimas darbas (veikla) sudarė 33,8 proc., o sėdimas 
ir / arba stovimas (kai reikia šiek tiek vaikščioti, 
kilnoti, nešioti) darbas (veikla) sudarė 37,7 proc. 
Daug fizinio aktyvumo reikalaujančia veikla užsiė-
mė ir sunkų fizinį darbą dirbo trečdalis (28,6 proc.) 
respondentų. Lietuvos suaugusių žmonių gyvense-
nos 2012 m. tyrimo duomenimis, daug fizinio ak-
tyvumo reikalaujantis ir sunkus fizinis darbas su-
darė 36,7 proc. [6].

Daugiausia sėdimas ir šiek tiek judėjimo rei-
kalaujantis darbas (veikla) būdingesnis moterims 
(79,2 proc.) nei vyrams (62,3 proc.) bei jaunesnio 
amžiaus (20–34 m.) asmenims (76,8 proc.) nei vyres-
niems (35–49 m. – 69,1 proc. ir 50–64 m. – 66,9 proc.) 
tyrimo dalyviams. Ir atvirkščiai, daug fizinio akty-
vumo reikalaujančiu ir sunkiu fiziniu darbu daugiau 
užsiima vyrai (37,7 proc.) nei moterys (20,8 proc.) 
bei vyresni tyrimo dalyviai (35–49 m. – 30,9 proc. ir 
50–64 m. – 33,1 proc.) nei jaunesnieji (20–34 m. – 
23,2 proc.) (p < 0,05). Tokia pati tendencija stebima 
ir Lietuvos mastu [6]. 

Taip pat pastebima tendencija, kad laisvalaikiu 
mažiau fiziškai aktyvios yra tos respondentų grupės, 
kurių darbinė veikla yra susijusi su vidutine ir inten-
syvia fizine veikla [16].

Mūsų tyrimo duomenys parodė, kad daugiau res-
pondentų, dirbančių sunkų fizinį (63,8 proc.) ir daug 
fizinio aktyvumo reikalaujantį (35,3 proc.) darbą, vi-
sai nesimankštino laisvalaikio metu, lyginant su tyri-
mo dalyviais, kurie dirbo sėdimą (24,2 proc.) ar šiek 
tiek judamą darbą (veiklą) (23,8 proc.).

Išnagrinėję fizinio aktyvumo skirtumus tarp įvai-
rių gyventojų grupių, kiti autoriai pastebi tam tikrus 
dėsningumus. Aukštą vyrų bendrą fizinį aktyvumą 
daugiausia nulemia darbinė veikla, nors vyrai ir lais-
valaikiu užsiima fizine veikla dažniau nei moterys. 
Tačiau moterys daugiau laiko skiria judėdamos su-
sisiekimo tikslais. Suprantamas skirtumas tarp vyrų 
(37,7 proc.) ir moterų (16,1 proc.) vertinant didelio 
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31–60 min. per dieną

15–30 min. per dieną

Mažiau kaip 15 min. per dieną

9 pav. Respondentų, nurodžiusių, jog į darbą, studijas ar 
kitos veiklos užsiėmimus keliauja pėsčiomis ar dviračiu, 
pasiskirstymas pagal tai, kiek trunka jų kelionė pirmyn ir 
atgal, proc., n = 1 065
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intensyvumo fizinę darbinę / kasdienę veiklą, nes vy-
rai dažniau dirba tuose sektoriuose, kur reikia fizinės 
jėgos ir kurie suvokiami kaip „vyriški“, pvz., statybų 
darbai, policija, priešgaisrinės apsaugos tarnyba, ka-
riuomenė ir kt. [16].

Ėjimas pėsčiomis ar važiavimas dviračiu į darbą 
(kitos veiklos užsiėmimus) ir iš jo yra viena iš fizinio 
aktyvumo formų [9]. Tyrimo duomenimis, pėsčio-
mis į darbą (kitos veiklos užsiėmimus) vyksta beveik 
trečdalis (31,7 proc.), dviračiu važiuoja 6,1 proc. res-
pondentų. Moterų, į darbą (kitos veiklos užsiėmimus) 
keliaujančių pėsčiomis (moterų – 35,6 proc., vyrų – 
27,1 proc.; p < 0,05) bei vykstančių visuomeniniu 
transportu (moterų – 58,7 proc., vyrų – 38 proc.; 
p < 0,001), buvo daugiau nei vyrų. Daugiau jaunes-
nio amžiaus (20–34 m.) apklausos dalyvių (9,1 proc.) 
nei vyresniųjų (35–49 m. – 4,1 proc., 50–64 m. – 
4,2 proc.) į darbą (kitos veiklos užsiėmimus) važiavo 
dviračiu (p < 0,05).

Iš visų apklausos dalyvių į darbą, studijas ar kitos 
veiklos užsiėmimus pėsčiomis ar dviračiu šiltuoju 
metų sezonu keliauja 33,1 proc., o šaltuoju metų se-
zonu – 27,8 proc. vilniečių. Beveik pusė respondentų 
iš tokį būdą kelionei į darbą, studijas ar kitos veiklos 
užsiėmimus besirenkančių asmenų šitaip keliauja 
kasdien, tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų sezonu.

Analizuojant fizinio aktyvumo formą turint 
tikslą kažkur patekti nustatyta, kad ėjo pėsčiomis 
ar važiavo dviračiu į darbą (kitos veiklos užsiė-
mimus) ir iš jo bent 15 minučių 79 proc. sostinės 
gyventojų (statistiškai reikšmingų skirtumų lyties 
bei amžiaus atžvilgiu nenustatyta; p > 0,05). Lietu-
vos suaugusių žmonių gyvensenos 2012 m. tyrimo 
duomenimis, tokių respondentų buvo 36,8 proc. 
Tyrimo rezultatai rodo, kad tokia fizinio aktyvu-
mo forma, kai einama pėsčiomis ar važiuojama 
dviračiu turint tikslą kažkur patekti (pvz., į darbą, 
studijas ar kitos veiklos užsiėmimus), būdingesnė 
moterims nei vyrams bei 20–34 m. amžiaus asme-
nims (važiavimas dviračiu).

Apibendrinus atlikto tyrimo duomenis galima 
teigti, kad, įvairių tyrimų duomenimis, senstant neiš-
vengiamai mažėja bendrasis fizinis aktyvumas ir tai 
tiesiogiai priklauso ne tik nuo amžiaus [17–20], bet 
ir nuo lyties – ypač reikšmingai sumažėja moterų fi-
zinis aktyvumas [19, 21, 22]. Todėl fizinio aktyvumo 
skatinimo programos pirmiausia turėtų būti orientuo-
tos į fiziškai neaktyvias ar mažai aktyvias gyventojų 
grupes. Būtina ieškoti veiksmingų metodų ir priemo-
nių, kurios padėtų formuoti žmonių viso gyvenimo 
fizinio aktyvumo poreikį. 

IŠVADOS
1. Sostinės gyventojų fizinis aktyvumas yra nepa-

kankamas, itin mažas fizinis aktyvumas laisva-
laikio metu, ypač vyresnio amžiaus suaugusių-
jų (35–49 m. ir 50–64 m. amžiaus grupėse) bei 
moterų.

2. Didelė vilniečių dalis į darbą ar kitos veiklos užsi-
ėmimus vyksta automobiliu ir viešuoju transportu.

3. Fizinio aktyvumo forma turint tikslą kažkur pa-
tekti yra pakankamai populiari tarp vilniečių. Eina 
pėsčiomis ar važiuoja dviračiu į darbą (kitos vei-
klos užsiėmimus) ir iš jo bent 15 minučių 79 proc. 
sostinės gyventojų. Tai dvigubai dažniau nei tarp 
šalies suaugusiųjų remiantis 2012 m. duomenimis.

4. Iš visų apklausos respondentų į darbą, studijas ar 
kitos veiklos užsiėmimus pėsčiomis ar dviračiu 
šiltuoju metų sezonu keliauja 33 proc., o šaltuo-
ju metų sezonu – 28 proc. vilniečių. Beveik pusė 
tokį būdą kelionei į darbą, studijas ar kitos veiklos 
užsiėmimus besirenkančių asmenų šitaip keliauja 
kasdien, tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų sezonu.

5. Daugelis vilniečių dirba daug fizinio aktyvumo 
nereikalaujantį darbą bei užsiima daug fizinio ak-
tyvumo nereikalaujančia veikla. Daug fizinio ak-
tyvumo reikalaujančia veikla užsiėmė bei sunkų 
fizinį darbą dirbo trečdalis respondentų.

6. Sėdimas ir šiek tiek judėjimo reikalaujantis dar-
bas (veikla) tarp darbingo amžiaus vilniečių bū-
dingesnis moterims nei vyrams bei jaunesnio 
amžiaus asmenims nei vyresniems tyrimo daly-
viams. Ir atvirkščiai, daug fizinio aktyvumo reika-
laujančiu ir sunkiu fiziniu darbu daugiau užsiima 
vyrai nei moterys bei vyresni tyrimo dalyviai nei 
jaunesnieji. 

REKOMENDACIJOS
Kadangi daugeliui sostinės gyventojų būdingas dau-
giausia sėdimas ar šiek tiek judamas darbas (72 proc.), 
o fizinio aktyvumo reikalaujančia veikla užsiima ir 
sunkų fizinį darbą dirba trečdalis vilniečių, daugiau 
dėmesio reikėtų skirti fiziniam aktyvumui laisvalai-
kio metu [23]. Nors profesinis fizinis aktyvumas, kai 
dirbamas lengvas ar sunkus fizinis darbas, yra viena 
iš bendrojo fizinio aktyvumo sudedamųjų dalių [11], 
yra pagrįstų įrodymų, kad laisvalaikio fizinė veikla 
ypač susijusi su sveikata [23]. 

Siekiant sumažinti fizinį pasyvumą darbo vietose, 
turėtų būti jose įgyvendinamos fizinio aktyvumo ska-
tinimo programos. Tyrimais įrodyta, kad fizinis ak-
tyvumas neginčijamai teigiamai veikia ilgalaikę bei 
trumpalaikę atmintį, suvokimą ir nuotaiką [24–26].
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Nemaža dalis vilniečių į darbą ar kitos veiklos 
užsiėmimus vyksta automobiliu (42,2 proc.) ir vie-
šuoju transportu (49,2 proc.), todėl siekiant padi-
dinti jų mobilumo fizinį aktyvumą (ėjimą pėsčiomis 
ar važiavimą dviračiu turint tikslą kažkur patekti) 
reikėtų gerinti dviračių takų, šaligatvių infrastruk-
tūros būklę, kad būtų sudarytos sąlygos saugiai 
eiti pėsčiomis ir važiuoti dviračiu. Taip pat turėtų 
būti sudarytos sąlygos transportuoti dviratį viešuo-
ju transportu, kai nėra galimybės važiuoti dviračiu 

(pvz., nėra dviračių tako, pavojinga kelio atkarpa, 
per didelis atstumas ir kt.).

PADĖKA
Autoriai dėkoja viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų 
kompanijos „Factus“ specialistams už vertingas dis-
kusijas kuriant ir aprobuojant tyrimo instrumentą bei 
pagalbą organizuojant ir vykdant apklausą.
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Summary
Aim of the study. Using social survey methodology, 

based on representative sample of Vilnius city municipality 
population profoundly explore different aspects of physical 
activity.

Material and methods. Social survey methodology 
was used in the study. From permanent population 
list 1065 randomly selected respondents from Vilnius 
municipality participated in the study. Sample size was 
calculated using 5 percent random error. Twelve specially 
prepared interviewers used direct interview method using 
face to face interview. Statistical analysis was applied 
using IBM SPSS Statistics, ver. 21. Chi square test was 
applied to find differences in answers in 2x2 and 2xk 
contingency tables. Differences assumed as statistically 
significant when p<0,05.

Results. According to the survey, taking in-to account 
WHO physical activity recommendations for adults, 
physically active leisure was only 13.7 percent  the 
representative capital‘s population, in which more men 
(16.6 percent.) than women (11.2 percent.). “Not exercise 
at all” responded more than one-quarter (28.8 percent.) of 
the respondents, most of them which do not exercise was 
50-64 y. olds (41.7 percent.), one-third (33.7 percent.)  - 
35-49 y. olds and 16 percent - 20-34 y. old subjects.

Most of the respondents worked in jobs which not 
requiring of many physical activities (71,5 percent.). In 
the jobs, which require strenuous physical work reported 
one-third (28.6 percent.) of the respondents.

Mainly sedentary and little physical activity 
demanding work is more common in women 
(79.2 percent.) than men (62.3 percent.) and in younger 
(20-34 years) people (76.8 percent.) than older (35 to 49 
y. - 69.1 percent, and 50-64 y. - 66.9 percent.) respondents  
and vice versa, in the work, which requires a lot of 
physical activity more engaged men (37.7 percent.) than 
women (20.8 percent.) and more older survey participants 

(35-49 y. - 30.9 percent. and 50-64 y. - 33.1 percent.) than 
younger (20-34 y. - 23.2 percent.).

More younger (20-34 y.) respondents (9.1 percent.), 
than the senior (35-49 y. - 4.1 percent. 50-64 y. - 
4.2 percent.) for the travel to the workplace (or another 
activities) took the bike. Among all survey participants 
to the work, studies or other activities on foot or by bike 
during the warm season of the year,  goes by 33.1 percent., 
while during the cold season of the year - by 27.8 percent 
of respondents. Among such a way traveling to work, study 
or other activities of respondents who chose, almost half of 
them will go on a daily basis, both warm and cold season. 

Conclusion. Vilnius city municipality able-bodied 
population has insufficient physical activity and extremely 
limited physical activity in leisure time, especially among 
older adults (35-49 y. and 50-64 y. age group ) and women. 
Such physical activity in the form of walking  or going by 
bike with the aim of driving somewhere are more common 
in women than in men and 20-34 y. age (cycling). The age 
and jobs type has an impact on physical activity. There is a 
tendency that at leisure times, less physically active are the 
groups of respondents, whose activity is associated with 
moderate to intense physical activity at work.

Keywords: able-bodied population, physical activity, 
strenuous physical work, sedentary work, leisure time, 
walking, cycling. 
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