
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANDENS NAUDA 

• Suteikia energijos ir mažina nuovargį – kadangi smegenys sudarytos daugiausiai iš vandens, 

tai vanduo jums padės galvoti, susikoncentruoti ir būti budresniems. 

• Gali padėti numesti svorio – vanduo yra visiškai nekaloringas gėrimas, jis mažina alkį ir 

skatina metabolizmą. 

• Valo toksinus – vanduo padeda atsikratyti toksinų per šlapimą ar prakaitą, tai mažina 

tikimybę susidaryti inkstų akmenims ir atsirasti šlapimo takų infekcijai. 

• Gerina odos būklę – vanduo drėkina odą, palaiko ją šviežią ir švelnią. 

• Vanduo būtinas virškinti maistą ir apsaugo nuo vidurių užkietėjimo. 

• Stiprina imuninę sistemą – dideli išgerto vandens kiekiai padeda apsisaugoti nuo gripo, vėžio 

ar net širdies priepuolio. 

• Apsaugo nuo galvos skausmo – jei skauda galvą, pabandykite išgerti vandens, kadangi 

dehidratacija yra dažna galvos skausmo (migrenos) priežastis. 

• Sumažina mėšlungio ir sąnarių problemų tikimybę – vanduo palaiko sąnarius suteptus ir 

gerina raumenų elastingumą. 

• Padeda augti raumenims – vanduo nuneša deguonį į ląsteles, įskaitant ir į tas, kurios sudaro 

raumenis, todėl gerdami vandenį galėsite dirbti sunkiau ir ilgiau. 

 

Vanduo – viena svarbiausių žmogaus gyvybės sudedamųjų dalių. Savo 

gyvenimą motinos įsčiose pradedame sudaryti iš  99 proc. vandens, suaugę jo 

turime apie 70 proc., o senatvėje vandens žmogaus organizme lieka tik apie 50 

proc. Atitinkamai kraujyje jo randama 98 proc., o kauluose – 28 proc. 

• Lengvi simptomai: pirmiausia mes pajaučiame troškulį, pradeda džiūti burna, liežuvis gali tapti 

sausas ar net pabrinkęs, galime pajausti silpnumą ar galvos svaigimą. 

• Sunkesni simptomai: širdies virpėjimas, drebėjimas ar „permušimai“, vangumas, sumišimas, 

sąmonės pritemimas, alpimas, ženkliai ar visai dingęs prakaitavimas, sumažėjęs šalpimo kiekis 

arba šlapimas tampa koncentruotas tamsiai geltonos ar net rusvos spalvos. 

 
REIKALINGAS VANDENS KIEKIS PER PARĄ 

Per dieną rekomenduojama išgerti 6-8 stiklines arba 1,5-2l vandens, tai yra apytikslė rekomendaciją, 

kurią galime daug kur išgirsti. Tačiau visi mes esame skirtingu sudėjimų, svorių, todėl kiekvienas 

galime pasiskaičiuoti individuoliai savo paros vandens poreikį pasinaudodami šią formulę: 

Kūno masė (kg) x 0,03 (30ml) 

Pavyzdys:  80 x 0,03 = 2,4 l/d 
 

SVARBU! Kas nutinka, kai organizmui pradeda trūkti vandens? 

 

        

 



 

 

 

 

 

1. Vanduo buteliuose dažnai yra tiesiog perfiltruotas vanduo iš čiaupo. 

2. Mineralinis vanduo turi mažiau mineralų negu vanduo iš čiaupo. 

3. Skirtingai nuo daugelio vandens rūšių, vandeniui buteliuose trūksta fluoro, kuris saugo dantis nuo 

ėduonies. 

4. Jei plastikinius vandens butelius naudojate daug kartų, prieš pripildydami kruopščiai išplaukite. 

5. Patikrinkite išpilstymo datą ir galiojimo laiką. Kad žinotumėte ar vanduo šviežias. Vanduo 

buteliuose paprastai turi mažiau kenksmingų bakterijų, tačiau jei ilgą laiką yra saugomas kambario 

temperatūroje, šios bakterijos ima greitai daugintis. Geriausia vandenį laikyti vėsioje vietoje. 

6. Atidarytą butelį su vandeniu reikėtų laikyti šaldytuve, nes į jį galėjo patekti kenksmingų bakterijų. 

VANDUO BUTELIUOSE 

 

Apsirinkate, jei manote, kad sandariai uždaromuose buteliuose parduodamas vanduo yra visiškai 

vienodas. Parduotuvėse galite nusipirkti įvairių jo rūšių – nuo įvežamo kalnų šaltinio vandens iki 

paprasto vandentiekio vandens. Būtinai perskaitykite etiketes, kad įsigytumėte norimos kilmės, 

sudėties ir skonio produktą. 

AR SAUGU GERTI VANDENĮ? 

Geriamo vandens kokybė yra nuolat kontroliuojama; tikrinamas chloro, teršalų kiekis, 

drumstumas. Jei į vandenį dedamas fluoras, reguliariai tikrinama jo koncentracija. 

Lietuva – viena iš nedaugelio Europos, o ir pasaulio šalių, kurių gyventojai geria tik požeminį 

vandenį. Taip yra pirmiausia todėl, kad mūsų šalyje gausu požeminio vandens išteklių. Palyginus 

Lietuvos geriamojo vandens kokybę su kitų Europos miestų geriamojo vandens kokybe, mūsų 

vanduo pavydėtinai geras, bet ir Lietuvoje yra geriamojo vandens problemų. Šiaurės Vakarų 

Lietuvoje yra padidėjęs fluoridų kiekis. Daugelyje Lietuvos vandenviečių yra padidinti geležies, o 

kartu ir mangano kiekiai. O kaimuose nėra centralizuotos vandentiekio sistemos, ir žmonės vandenį 

vartoja iš šachtinių šulinių, kurių vanduo gali būti užterštas nitratais ir neleistina mikrobinė tarša. 

Geriamojo vandens kokybę nusako LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 

24:2003 “GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI”. 

Parengė: visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Ineta Klimantavičienė, remiantis: 

dietologės Dr. Rosemary Stanton knygą “Sveikos mitybos vadovas”, sveikatosbiuras.lt ir smlpc.lt informacija.            

El. paštas ineta.klimantaviciene@sveikatos-biuras.lt; Mob. tel. +37062909827 

 

ĮDOMŪS FAKTAI APIE VANDENĮ BUTELIUOSE 
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