
 

Kaupimas 2 pensijų 

pakopoje 

 

 
Sodra, 2019 m. 

Saulius Jarmalis  



Bendroji dalis 

STAŽAS 

Individualioji 
dalis 

(Pajamos) 

TAŠKAI 

Senatvės 
pensija 



Periodinės išmokos  
iš sukauptos sumos 

Senatvės 
pensija 



892 € 

Įtraukiami gyventojai, kurie: 
 

• Kaupė iki šiol arba kaupimą buvo sustabdę 
(amžius nesvarbu) 

•  Sausio 2 d. yra  

- Jaunesni nei 40 m. 

- Gyvena Lietuvoje 

- Turi darbą arba 

- Vykdo savarankišką veiklą 
(verslo liudijimas, individuali veikla, MB, IĮ...) 

 

 

 

 

 

 



892 € 

Dalyvauja VISI 
 

Norint nedalyvauti reikia aktyviai 
pareikšti valią ir atsisakyti  

 

 

 

 

 



892 € 

      Nauji kaupimo tarifai: 

            3+1,5 
 

Pradedantiems 1,8+0,3 proc. (2019 m.) ir 

palaipsniui iki 2023 pasieks 3+1,5 proc.  

 

 

 



892 € 

Kaupiant nebemažinama 

„Sodros“ senatvės pensija 

 

Kaupsi ar nekaupsi, „Sodros“ senatvės 

pensija bus tokia pat 

 

 

 

 

 

 



892 € 

 

Jeigu norite kaupti,  

NIEKO DARYTI NEREIKIA 
 

 

 



892 € 

Kaupti galima atsisakyti  

iki 2019 m. birželio 30 d.  
 

 

 



Noriu kaupti 
Nekaupiu 

NIEKO DARYTI NEREIKIA 

Ką galiu rinktis?  

Sustabdžiau 2013 m.  Vyresnis nei 40 m.   Jaunesnis nei 40 m.  

1,8 arba 3 proc. 
(2019 m.)                                

Ta pati pensijų kaupimo 
bendrovė 

1,8 proc. (2019 m.) 
Kaupimo bendrovė 

parenkama atsitiktine 
tvarka 

 Pradėti kaupti nelaukiant liepos  

 Pakeisti bendrovę sudarant kaupimo sutartį 

Padidinti įmoką (iki liepos 31 d.) 

Kreiptis į bet kurią 
pensijų kaupimo 

bendrovę ir pradėti 
kaupti 

0,3 (1,5) proc. 
Iš valstybės 

biudžeto 

 



Noriu kaupti 
Kaupiau iki šiol 

NIEKO DARYTI NEREIKIA 

3 proc.                  
Ta pati pensijų  kaupimo 

bendrovė 

1,8 proc. (2019 m.)   
Ta pati pensijų kaupimo 

bendrovė 

Ką galiu rinktis?  

Pakeisti bendrovę 

Padidinti įmoką (iki liepos 31 d.) 

2+2+2 2+0+0 

1,5 (0,3) proc. 
Iš valstybės 

biudžeto 

 



Nenoriu kaupti 
Nekaupiu 

Iki birželio 30 d. informuokite SODRĄ apie savo sprendimą nekaupti 

Ką galiu rinktis?  

Jaunesnis nei 40 m. Sustabdžiau 2013 m.   

Kas trejus metus, kol sulauksite 40 m. (sustabdžiusiems kaupimą 
ne daugiau kaip 3 kartus, bet nėra amžiaus apribojimo) bus 

taikoma įtraukimo procedūra su galimybe atsisakyti  

 Sustabdyti kaupimą 
ir palikti lėšas fonde 

iki pensijos  

Su visomis fonde 
sukauptomis lėšomis 

grįžti į „Sodrą“ 



Nenoriu kaupti 
Kaupiau iki šiol 

Iki birželio 30 d. informuokite KAUPIMO BENDROVĘ apie sprendimą 

Ką galiu rinktis?  

2+2+2 2+0+0 

 Sustabdyti kaupimą 
ir palikti lėšas fonde 

iki pensijos  

Su visomis fonde 
sukauptomis lėšomis 

grįžti į „Sodrą“ 

 Kas trejus metus, ne daugiau kaip 
3 kartus, bus taikoma įtraukimo 
procedūra su galimybe atsisakyti  

Sprendimo terminas 
– liepos 1 d.  



Grįžtu į „Sodrą“ 
Sukaupta suma 

Mažesnė nei įmokėta Didesnė nei įmokėta  

Iki birželio 30 d. informuokite KAUPIMO BENDROVĘ apie sprendimą 

Atkuriamos teisės į senatvės pensiją, 
tarsi gyventojas niekada nebūtų 

pasirinkęs pensijų kaupimo 

Senatvės pensijai atkurti 
skaičiuojama ne pensijų 
fonde sukaupta suma, o 

sumokėtos įmokos 

Sumokėtas įmokas 
viršijanti suma paverčiama 
papildomais individualios 

dalies taškais  



Privaloma 
įsigyti 

ANUITETĄ 

Išmokama 
periodinėmis 

išmokomis  

Kai sulauksite pensijos  
Sukaupta suma 

Nuo 3 000 iki 10 000 Eur Nuo 10 000 iki 60 000 Eur  Mažiau nei 3 000 Eur   

PAVELDIMA Atidėtasis 
anuitetas 

Paprastasis 
anuitetas 

Anuitetas mokamas 
nuo 85 m. NEPAVELDIMA 

PAVELDIMA 

NEPAVELDIMA 

Viršyta suma išmokama 
kaip vienkartinė išmoka 

Išmokama 
vienkartine išmoka 



Kaip bus mokamos periodinės išmokos  



https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/index


Amžius:  
38 m. 
Iki pensijos:  
27 m. (stažas – 18 m.) 
Atlyginimas: 
1000 € (į rankas) 
Pervesta iš „Sodros“: 
2000 €  
Sukaupta:  
3000 € 

Prognozuojamos senatvės pensijos skaičiuoklė 




