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Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje 
intervencijos svarba ekonominiu požiūriu

Taikant fizinį aktyvumą darbo vietoje skatinančią intervenciją, gali būti 
sumažintas nedarbingumo dienų skaičius dėl ligos. Mažėjant nedarbingumo 
dienų skaičiui dėl ligos, darbdavys turi mažiau išmokėti ligos pašalpų, mažiau 
praranda lėšų dėl kitiems darbuotojams išmokamo darbo užmokesčio 
susirgusiojo darbui atlikti ir taip gali sutaupyti.

Nustatyta, kad fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijos taikymas 
vidutiniškai vienam darbuotojui per metus sumažina nedarbingumo dienų 
skaičių dėl ligos:
Policija (viešas sektorius) – 3.7
Bankas (privatus sektorius) – 3.2
Gamybinė įmonė (privatus sektorius) – 8.78



Informacija apie valstybinio socialinio 
draudimo ligos pašalpas                           

(Lietuvos statistikos departamento duomenys)

Metai

Valstybinio 
socialinio draudimo 

ligos pašalpos 
atvejų skaičius 

Apmokėtų valstybinio 
socialinio draudimo 
ligos pašalpos dienų 

skaičius

Išlaidos valstybinio 
socialinio draudimo ligos 

pašalpai, tūkst. Lt

2009 580 410 8 363 002 630 098,9
2010 400 035 5 922 093 330 462,5
2011 468 068 6 252 372 351 459,2
2012 468 752 6 627 793 393 971,5
2013 582 028 7 466 360 452 416,7



Ekonominio įvertinimo metodika

 Vertinta intervencijos įtaka darbuotojų nedarbingumui dėl ligos ir darbdavio 
kaštams; 

 Atlikti intervencijos taikymo 1000-iui darbuotojų skaičiavimai;
 Naudotas taikomos intervencijos darbo vietoje sąlygotas vidutinis 

nedarbingumo dėl ligos dienų skaičiaus sumažėjimas per metus, nustatytas 
Lechner ir kt. (1997) tyrime;

 Sutaupyti darbdavio kaštai nustatyti Lietuvos statistikos departamento 
Oficialios statistikos portale išskirtoms šioms ekonominės veiklos rūšims: 

Viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo;
Finansinės ir draudimo veiklos; 
Apdirbamosios gamybos.

 Vidutiniai atskirų Lietuvos sektorių darbo užmokesčio dydžiai 2013 m. paimti 
iš Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalo;



Ekonominio įvertinimo metodika

 Darbdavio kaštai  darbuotojų ligos pašalpoms už nedarbingumo dienas 
apskaičiuoti vertinant, kad darbdavio mokama pašalpa darbuotojui sudaro  
100 proc. pašalpos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio;

 Skaičiuojant darbdavio išmokamas darbuotojams ligos pašalpas, buvo 
vertinami  fizinio aktyvumo intervencijos darbo vietoje efektyvumo lygiai tarp 
1% ir 50 %;

 Naudoti Chyou ir kt. tyrime (2006) aprašytos fizinio aktyvumo skatinimo 
darbo vietoje intervencijos kaštai;

 Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijos kaštai Didžiojoje 
Britanijoje (56 svarai sterlingų) buvo perskaičiuoti į litus 2014 metams, 
naudojant laisvai internete prieinamą kaštų konverterį (CCEMG – EPPI-
Centre Cost Converter, (v.1.4 last update: 27 January 2014)). Apskaičiuota, 
kad fizinio aktyvumo intervencija Lietuvoje vienam darbuotojui per metus 
kainuotų 175,6 Lt.



Rezultatai. Fizinio aktyvumo intervencijos efektyvumas ir 
sutaupyti darbdavio kaštai viešojo valdymo ir gynybos 
sektoriuje, privalomojo socialinio draudimo sektoriuje

Efektas 

%

Darbuotojų 

skaičius

Vidutinis 

darbo 

užmokestis 

per dieną, Lt

Sumažėjęs 

nedarbingumo 

dėl ligos dienų 

skaičius

Sutaupyti 

kaštai per 

metus 1000-čiui 

darbuotojų, Lt

Sutaupyti 

kaštai per 

metus vienam 

darbuotojui, Lt

1 10 141,6 3,7 5 239,2 5,2

5 50 141,6 3,7 26 196,0 26,2

10 100 141,6 3,7 52 392,0 52,4

15 150 141,6 3,7 78 588,0 78,6

20 200 141,6 3,7 104 784,0 104,8

25 250 141,6 3,7 130 980,0 131,0

50 500 141,6 3,7 261 960,0 262,0



Rezultatai. Fizinio aktyvumo intervencijos efektyvumas ir 
sutaupyti darbdavio kaštai finansinės ir draudimo veiklos 

sektoriuje

Efektas 

%

Darbuotojų 

skaičius

Vidutinis 

darbo 

užmokestis 

per dieną, Lt

Sumažėjęs 

nedarbingumo 

dėl ligos dienų 

skaičius

Sutaupyti 

kaštai per 

metus 1000-čiui 

darbuotojų, Lt

Sutaupyti 

kaštai per 

metus vienam 

darbuotojui, Lt

1 10 208,9 3,2 6 684,8 6,7

5 50 208,9 3,2 33 424,0 33,4

10 100 208,9 3,2 66 848,0 66,8

15 150 208,9 3,2 100 272,0 100,3

20 200 208,9 3,2 133 696,0 133,7

25 250 208,9 3,2 167 120,0 167,1

50 500 208,9 3,2 334 240,0 334,2



Rezultatai. Fizinio aktyvumo intervencijos efektyvumas 
ir sutaupyti darbdavio kaštai apdirbamosios gamybos 

sektoriuje

Efektas 

%

Darbuotojų 

skaičius

Vidutinis 

darbo 

užmokestis 

per dieną, Lt

Sumažėjęs 

nedarbingumo 

dėl ligos dienų 

skaičius

Sutaupyti 

kaštai per 

metus 1000-čiui 

darbuotojų, Lt

Sutaupyti 

kaštai per 

metus vienam 

darbuotojui, Lt

1 10 111,3 8,78 9 772,1 9,8

5 50 111,3 8,78 48 860,7 48,9

10 100 111,3 8,78 97 721,4 97,7

15 150 111,3 8,78 146 582,1 146,6

20 200 111,3 8,78 195 442,8 195,4

25 250 111,3 8,78 244 303,5 244,3

50 500 111,3 8,78 488 607,0 488,6



Rezultatai. Kaštų mažinimas, taikant fizinį aktyvumą skatinančią darbo vietoje intervenciją 
nedarbingumo dienoms dėl ligos sumažinti, vienam darbuotojui (vertinant intervencijos 

efektyvumo lygį ir sutaupytus darbdavio kaštus)



Išvados
 Viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo sektoriuje  

fizinio aktyvumo darbo vietoje skatinančios intervencijos 1% efektyvumas 
sumažintų darbdavio kaštus per metus 5 239,2 Lt ir intervencijos 
efektyvumas  50% - 261 960,0 Lt.   

 Finansinės ir draudimo veiklos sektoriuje fizinio aktyvumo darbo vietoje 
skatinančios intervencijos 1% efektyvumas sumažintų darbdavio kaštus per 
metus 6 684,8 Lt ir intervencijos efektyvumas  50% - 334 240,0 Lt. 

 Apdirbamosios gamybos sektoriuje fizinio aktyvumo darbo vietoje 
skatinančios intervencijos 1% efektyvumas sumažintų darbdavio kaštus per 
metus 9 772,1 Lt ir intervencijos efektyvumas  50% - 488 607,0 Lt. 

 Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijos 50 % efektyvumas 
viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo sektoriuje ir 
finansinės ir draudimo veiklos sektoriuje padengtų darbdavio kaštus fizinio 
aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijai.

 Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijos 20% efektyvumas 
apdirbamosios gamybos sektoriuje padengtų darbdavio kaštus fizinio 
aktyvumo skatinimo darbo vietoje intervencijai.  



Dėkoju už dėmesį


