
Kas yra laikysena 
 

Laikysena – įprastai (laisvai) stovinčio ţmogaus kūno padėtis, be nereikalingo raumenų 

įtempimo. Taisyklinga laikysena suaugusiems – tai geras įprotis, kuris sąlygoja puikią ţmogaus 

savijautą. Tačiau blogas įprotis, t.y. netaisyklinga laikysena, yra labai aktuali ir daţnėjanti šių 

dienų problema. Netaisyklinga laikysena sukelia įvairius sveikatos negalavimus: nugaros 

skausmai, galvos skausmas, raumenų spazmai, kojų problemos, sąnarių ligos, įvairūs vidaus 

organų sutrikimai.  

Kokia laikysena netaisyklinga 

 
Netaisyklingos laikysenos – disfunkcinio kūno poţymiai:  

 plokščiapėdystė, peties ir klubo asimetrija; 

 pečių arba klubų asimetrija; 

 viena kūno pusė pakrypusi į priekį arba atgal; 

 dubuo arba klubai pakrypę į priekį arba atgal; 

 per didelė kifozė (apvali nugara);  

 įdubusi (įkritusi) krūtinės ląsta; 

 pakumpę pečiai, galva atsikišusi į priekį; 

 stuburo linkių pokyčiai; 

 raumenų disbalansas, netaisyklingas stereotipas; 

 pokyčiai sąnariuose, įtampa fascijinėje sistemoje. 

Netaisyklinga laikysena sukelia įvairius sveikatos negalavimus: nugaros skausmai, galvos 

skausmas, raumenų spazmai, kojų problemos, sąnarių ligos, įvairūs vidaus organų sutrikimai.  

Ydinga laikysena gali išprovokuoti arba paskatinti: 

 nugaros ir krūtinės skausmus;  

 sąnarių skausmus; 

 galvos ir kaklo skausmus; 

 kvėpavimo sutrikimus; 

 mitybos ir virškinimo sutrikimus, nutukimą; 

 širdies kraujagyslių sistemos sutrikimus; 

 nuovargį ir silpnumą; 

 imuninės sistemos susilpnėjimą. 

Ţmogaus galva (kaulai, raumenys, oda) sveria apie 4,5-5kg. Kai laikote galvą 

neteisingoje padėtyje (daţniausiai atkišta į priekį), apatinė kūno dalis (pilvas, dubuo, klubai) 

gauna dideles apkrovas ir nieko nekeičiant atsiranda skausmai, vystosi įvairūs kūno pakitimai. 
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https://www.bodylogic.lt/kineziterapija-gydymas-kineziterapeutas/pedos-ploksciapedyste-pedu-gydymas-manksta-pratimai/
https://www.bodylogic.lt/kineziterapija-gydymas-kineziterapeutas/skolioze-stuburo-skoliozes-gydymas-pratimai-skoliozei-manksta-sergant-masazas-korekcijos-metodai/
https://www.bodylogic.lt/kineziterapija-gydymas-kineziterapeutas/skolioze-stuburo-skoliozes-gydymas-pratimai-skoliozei-manksta-sergant-masazas-korekcijos-metodai/
https://www.bodylogic.lt/kineziterapija-gydymas-kineziterapeutas/raumenu-disbalansas-kaip-teisingai-stiprinti-kuna-raumenu-balansavimo-pratimai/
https://www.bodylogic.lt/kineziterapija-gydymas-kineziterapeutas/nugaros-skausmai-ka-daryti-kai-skauda-nugara-kodel-skausmas-nugaros-apacioje-kaip-gydyti/
https://www.bodylogic.lt/kineziterapija-gydymas-kineziterapeutas/sportines-traumos-gydymas-raumenu-skausmas-raumens-patempimas-sportiniu-traumu-reabilitacija-pratimai/
https://www.bodylogic.lt/kineziterapija-gydymas-kineziterapeutas/isialgija-gydymas-simptomai-tirpsta-kojos-skausmas-sedmenyse/
https://www.bodylogic.lt/kineziterapija-gydymas-kineziterapeutas/nugaros-skausmai-ka-daryti-kai-skauda-nugara-kodel-skausmas-nugaros-apacioje-kaip-gydyti/
https://www.bodylogic.lt/kineziterapija-gydymas-kineziterapeutas/skauda-peciuose-skausmas-peties-sanario-operacija-gydymas-manksta-sanariui-rankos-tirpimas-priezastys/
https://www.bodylogic.lt/svorio-metimo-programa/mitybos-planas-svoriui-mesti-lieknejimui-maisto-planai-metant-svorio-metimui/
https://www.bodylogic.lt/paslaugos/mitybos-planas-kaina-svorio-metimo-programa/
https://www.bodylogic.lt/sveikata-sveika-gyvensena/kaip-iveikti-nemiga-priezastys-nemigos-gydymas-be-vaistu/


Sagitalinėje plokštumoje padidėję linkiai: 

 pakumpusi nugara; 

 apvali nugara; 

 apvaliai – įgaubta nugara. 

 

Sagitalinėje plokštumoje sumaţėję linkiai: 

 plokščia nugara; 

 plokščiai – įgaubta nugara; 

Frontalinėje plokštumoje: 

1. asimetrinė nugara 

Jei matoma, kad vaiko laikysenos sutrikimas nesikeičia arba tik blogėja, 

paskiriamas kineziterapinis gydymas, laikysenos koregavimas pratimais, gydomosios mankštos 

laikysenai. 

Pagrindiniai laikysenos tipai: 

 
1. Ideali laikysena; 

2. Apvali nugara; 

3. Plokščia nugara; 

4. Kifozinė – lordozinė laikysena. 

 

 

Vaiko laikysena 

 
Labai svarbu atkreipti dėmesį į pirmokų darbo vietą, nes mokiniai praleidţia daugiau 

laiko sėdėdami, ruošdami pamokas, tad reikia parinkti vaikišką kėdę ir stalą pagal vaiko ūgį 

(geriausias variantas – reguliuojamas “augantis stalas” ir ergonomiška kėdė vaikui). 

Patarimai tėvams dėl vaiko laikysenos: 

 Naudokite ergonomines kėdes vaikams (maitinimo kėdė, automobilio kėdutė), kur 

reguliuojamas kampas tarp nugaros atramos ir sėdimos dalies; 

 Vaikui sėdint, jo kojos į ţemę ar atramą turi remtis stačiu kampu; 

https://www.bodylogic.lt/kineziterapija-gydymas-kineziterapeutas/kineziterapija-kaune-kineziterapeutas-vaikams-sporto-kineziterapijos-centras-paslaugos/
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 Tinkamas stalo aukštis: vaikui tiesiai atsisėdus, stalo kraštas turi būti tokiame aukštyje, 

kad vaikas, atsirėmęs alkūnėmis į stalo paviršių, rodomuoju pirštu pasiektų išorinį akies 

kraštą, o jo pečiai nepakiltų; 

 Tinkamai subalansuota sveika mityba vaikams; 

 Neleiskite vaikams nešti svorio ant vieno peties. Mokinio kuprinės svoris taip pat 

svarbus; 

 Tuščia pradinuko kuprinė turi sverti ne daugiau kaip 700 g. Mokyklinės kuprinės svoris 

su knygomis ir kitomis mokyklinėmis priemonėmis, turi sudaryti ne daugiau kaip 10% 

vaiko svorio. Kasdieninis sunkesnės kaip 15% savo svorio kuprinės nešiojimas gali lemti 

mokinio nugaros skausmus ar kitus vaiko stuburo pakenkimus; 

 Tinkamai parinktas vaikui čiuţinys ir pagalvė. Kūdikiams rekomenduojame parinkti 

čiuţinius minkštu, elastingu paviršiumi, kad nespaustų odelės; 

 Vaikiškas čiuţinys turi gerai praleisti orą. Vaikams ir paaugliams paprastai renkami 

čiuţiniai be spyruoklių. Čiuţiniai vaikams turi būti pakankamai stiprūs, kad atlaikytų 

šokinėjimą; 

 Stenkitės, kad vaiko laisvalaikis būtų aktyvus, maţiau sėdėti kompiuterio ir telefono. 

Vaikų judėjimo aktyvumo ir jo įtakos fizinei būklei masiniai tyrimai rodo, kad 

ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amţiaus vaikų optimali judėjimo norma kasdien 

yra 3-4 valandos. Šios normos laikosi tik 9-16% vaikų. 

Kaip koreguoti laikyseną 

 
Kineziterapeutas yra vienas iš sveikatos specialistų, kuris įvertina ydingą laikyseną ir 

parenka specialius pratimus laikysenai. Kineziterapiniai pratimai taisyklingai laikysenai, kurie 

sustiprina silpnus raumenis ir ištempia sutrumpėjusius raumenis, yra pagrindas norint atstatyti 

raumenų disbalansą. Taip pat laikyseną gali pagerinti specialūs masaţai. Aš pasiūlysiu jums 

keletą nuorodų su pratimais, kurie stiprina nugaros raumenis ir yra tinkami, kaip profilaktika, 

nuo netaisyklingos laikysenos. Namų sąlygomis šie pratimai palaikys raumenų tonusą, o jei 

manote, kad vaikas turi rimtų problemų su laikysena – būtinai kreipkitės į specialistus. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=KEKfvFW6qeQ&t=3s 

2. https://www.youtube.com/watch?v=qQWmb1T7q4E 

3. https://www.youtube.com/watch?v=aHVR2FnTpdk 

 

Iki kitų kartų, likite sveiki! 

 
 

Parengė fizinio lavinimo specialistas Pavelas 
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