PATVIRTINTA
Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. DĮ-290
PENSIJŲ GAVĖJŲ SKAIČIAUS IR IŠLAIDŲ PENSIJOMS SKAIČIAVIMO METODIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pensijų gavėjų skaičiaus ir išlaidų pensijoms skaičiavimo metodikoje (toliau – metodika)
nurodomi pensijų gavėjų skaičiaus ir išlaidų pensijoms skaičiavimą (toliau – skaičiavimas)
reglamentuojantys teisės aktai, pateikiamos pagrindinių statistinių rodiklių sąvokos, naudojamos
klasifikacijos, aprašomi skaičiavimo atlikimo metodai, statistinių duomenų surinkimo ir apdorojimo
būdai bei gautų rezultatų pateikimas vartotojams.
2. Pagal Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemą (toliau – ESSPROS)
statistinė informacija apie pensijų gavėjų skaičių ir išlaidas pensijoms klasifikuojama pagal
socialinės apsaugos rizikos veiksnius (funkcijas): negalia, senatvė, našlystė, nedarbas. Iki 2008 m.
visos su senatvės amžiumi susijusios socialinės apsaugos išmokos ir jų gavėjai, kurie yra sukakę
Lietuvos teisės aktuose nustatytą senatvės pensijos amžių, buvo priskiriami senatvės funkcijai. Nuo
2008 m., įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktams ir atnaujintai
ESSPROS, invalidumo pensijos iki senatvės pensijos amžiaus gavėjai priskiriami negalios, senatvės
pensijos amžiaus gavėjai – senatvės, o visi (iki senatvės pensijos ir senatvės pensijos amžiaus)
našlių pensijos gavėjai – našlystės funkcijai. Ankstesnių metų statistiniai duomenys apie pensijų
gavėjus ir išlaidas pensijoms perskaičiuoti.
3. Skaičiavimas vykdomas nuo 1996 m.
II SKYRIUS
TIKSLAS
4. Skaičiavimo tikslas – parengti ir pateikti vartotojams su kitomis Europos Sąjungos šalimis
palyginamą statistinę informaciją apie pensijų gavėjų skaičių ir išlaidas pensijoms bei šių rodiklių
pokyčius.
5. Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, Europos Sąjungos statistikos tarnyba (toliau – Eurostatas), Europos Komisija, tarptautinės
organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai, studentai, kurių poreikiai tenkinami
nepažeidžiant konfidencialumo principo.
6. Statistinė informacija naudojama pensijų gavėjų skaičiui ir išlaidoms socialinei apsaugai
pagal ESSPROS skaičiuoti.
7. Tiriamasis laikotarpis – metai, ketvirtis.
III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
8. Skaičiuojant vartojamos sąvokos:
8.1. Administracinės išlaidos – socialinės apsaugos programų valdymo ir administravimo
išlaidos. Šioje metodikoje – tai pensijų skyrimo, mokėjimo ir pristatymo išlaidos.
8.2. Darbingo amžiaus asmenys – asmenys nuo 16 metų iki Lietuvos Respublikos
valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.
8.3. Europos integruota socialinės apsaugos statistikos sistema (ESSPROS) –
metodologinė sistema, paremta bendrais standartais, apibrėžimais, klasifikacijomis ir apskaitos
taisyklėmis, skirta naudoti palyginamiems statistiniams duomenims Bendrijos poreikiams tenkinti.
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8.4. Išankstinė senatvės pensija (ESSPROS kodas 1131112) – periodinis mokėjimas,
skirtas palaikyti gavėjo, kuris išeina į pensiją dar nesulaukęs įstatymais nustatyto senatvės pensijos
amžiaus, kaip nustatyta atitinkamoje socialinės apsaugos programoje, pajamas.
8.5. Išlaidos pensijoms – ataskaitinių metų išlaidų visų kategorijų pensijoms suma (be
administracinių išlaidų).
8.6. Našlių ir našlaičių pensijos (ESSPROS kodas 1141111) – periodinis mokėjimas
asmenims, kurių teisė kyla iš jų giminystės su socialinės apsaugos programai priklausiusiu mirusiu
asmeniu (našlės, našliai, našlaičiai ir pan.).
8.7. Netekto darbingumo pensija (ESSPROS kodas 1121111) – periodinis mokėjimas,
skirtas palaikyti pajamas ar paremti asmens, dar nesulaukusio įstatymais numatyto senatvės
pensijos amžiaus, kaip nustatyta atitinkamoje socialinės apsaugos programoje, ir kenčiančio nuo
negalios, kuri sumažina jo darbingumą ir gebėjimą užsidirbti daugiau nei įstatymais nustatytas
minimalus lygis.
8.8. Pensijos gavėjas pagal ESSPROS – asmuo, metų pabaigoje gaunantis bent vieną teisės
aktų nustatytą pensiją.
8.9. Priešlaikinio išėjimo į pensiją dėl padėties darbo rinkoje išmoka (ESSPROS kodas
1161113) – periodinė išmoka vyresnio amžiaus darbuotojams, kurie dar nesulaukę įstatymais
nustatyto senatvės pensijos amžiaus išeina į pensiją dėl nedarbo arba darbo vietų mažinimo, kuriuos
sukelia ekonominio pobūdžio priežastys, pvz., pramonės sektoriaus arba verslo įmonės
pertvarkymas.
8.10. Senatvės pensija (ESSPROS kodas 1131111) – periodinis mokėjimas, skirtas:
8.10.1. palaikyti gavėjo, sulaukusio įstatymais nustatyto senatvės pensijos amžiaus ir
išėjusio iš mokamo darbo, pajamas;
8.10.2. palaikyti senatvės pensijos amžiaus asmenų pajamas (išskyrus ribotos trukmės
paramą).
8.11. Senatvės pensijos amžiaus asmenys – asmenys, sukakę teisės aktų nustatytą senatvės
pensijos amžių.
8.12. Socialinės apsaugos išmokos – socialinės apsaugos programų pervedimai namų
ūkiams ir asmenims pinigais arba natūra, siekiant palengvinti jiems apibrėžtų rizikos veiksnių arba
poreikių naštą.
8.13. Socialinės apsaugos programa – išskirtinių teisės aktų visuma, palaikoma vienos
arba kelių institucijų, vadovaujančių socialinės apsaugos išmokų teikimui ir finansavimui.
9. Kitos skaičiavime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos įstatymuose.
IV SKYRIUS
TEISINIS PAGRINDAS
10. Skaičiavimą reglamentuojantys teisės aktai:
10.1. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) 2007 m. balandžio 25 d. reglamentas
Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (ESSPROS)
(OL 2007 L 113, p. 3);
10.2. Komisijos (EB) 2007 m. lapkričio 12 d. reglamentas Nr. 1322/2007 dėl ESSPROS,
kiek tai susiję su pagrindinės ESSPROS sistemos bei pensijų gavėjų modulio tinkamais duomenų
perdavimo formatais, perduodamais rezultatais ir kokybės vertinimo kriterijais (OL 2007 L 294,
p. 5);
10.3. Komisijos (EB) 2008 m. sausio 8 d. reglamentas Nr. 10/2008 dėl ESSPROS, kiek tai
susiję su pagrindinės ESSPROS sistemos bei pensijų gavėjų modulio apibrėžtimis, išsamiomis
klasifikacijomis ir sklaidos tvarkos atnaujinimu (OL 2008 L 5, p. 3).
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V SKYRIUS
TAIKOMA KLASIFIKACIJA
11. Remiantis ESSPROS pensijų gavėjų skaičius ir išlaidos pensijoms klasifikuojamos
pagal:
11.1. socialinės apsaugos programą;
11.2. socialinės apsaugos rizikos veiksnius (funkcijas): negalia, senatvė, našlystė, nedarbas;
11.3. pensijų kategorijas (ESSPROS kodas): netekto darbingumo pensija (kodas 1121111);
senatvės pensija (kodas 1131111); išankstinė senatvės pensija (kodas 1131112); našlių ir našlaičių
pensijos (kodas 1141111); priešlaikinio išėjimo į pensiją dėl padėties darbo rinkoje išmoka (kodas
1161113).
12. Rengiant statistinę informaciją apie valstybinio socialinio draudimo pensijų gavėjus
šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu pensijos klasifikuojamos pagal Lietuvos
Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytas socialinio draudimo
pensijų rūšis.
13. Teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS), skelbiamas Oficialiosios statistikos
portale (osp.stat.gov.lt → Klasifikatoriai).
14. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius
(LR AVGVK), skelbiamas Oficialiosios statistikos portale (osp.stat.gov.lt → Klasifikatoriai).
VI SKYRIUS
TIRIAMOJI VISUMA (POPULIACIJA), ELEMENTŲ APRĖPTIS, SKAIČIUOJAMI
RODIKLIAI
15. Skaičiavimo stebėjimo vienetai:
15.1. institucijos, administruojančios pensijų skyrimą ir mokėjimą;
15.2. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pensijas.
16. Geografinė aprėptis – visa šalies teritorija:
16.1. rengiant statistinę informaciją pagal ESSPROS (tik šalies lygmeniu) įskaitomi visi
nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje
ir gaunantys pensijas iš Lietuvos Respublikos pagal galiojančias tarpvalstybines sutartis (toliau –
pensijų išmokų gavėjai užsienyje);
16.2. rengiant statistinę informaciją apie valstybinio socialinio draudimo pensijų gavėjus
pagal socialinio draudimo pensijų rūšis šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu, pensijų
išmokų gavėjai užsienyje neįskaitomi.
17. Skaičiuojami šie statistiniai rodikliai:
17.1. pensijų gavėjų skaičius pagal socialinės apsaugos programą, rizikos veiksnius
(funkcijas) ir pensijų kategorijas ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
17.2. išlaidos pensijoms pagal socialinės apsaugos programą, rizikos veiksnius (funkcijas)
ir pensijų kategorijas ataskaitiniais metais;
17.3. pensijų gavėjų skaičius pagal lytį ataskaitinių metų gruodžio 31 d.;
17.4. pensijų gavėjų skaičius, įskaitant ir neįskaitant pensijų išmokų gavėjus užsienyje
ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
17.5. vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo pensijų gavėjų skaičius pagal
socialinio draudimo pensijų rūšis ataskaitiniais metais;
17.6. vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo
(invalidumo) pensijų gavėjų skaičius, tenkantis 1 000 darbingo amžiaus gyventojų ataskaitiniais
metais.

4

VII SKYRIUS
TAIKOMI METODAI
18. Atskiras statistinis tyrimas neatliekamas. Pensijų gavėjų skaičiui ir išlaidoms pensijoms
skaičiuoti naudojami administraciniai duomenys.
19. Rengiant statistinę informaciją taikomi klasifikavimo, sumavimo, grupavimo,
agregavimo metodai.
VIII SKYRIUS
STATISTINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI, DUOMENŲ SURINKIMAS IR
APDOROJIMAS
20. Pagrindinis statistinių duomenų šaltinis – metiniai administraciniai duomenys:
20.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) ataskaitos (forma
1-pensija, metinė pajamų ir išlaidų įvykdymo ataskaita); ketvirtiniai duomenys apie valstybinio
socialinio draudimo senatvės pensijos dydį ir metiniai duomenys apie valstybinio socialinio
draudimo pensijų gavėjų skaičių (savivaldybių lygmeniu), vidutinius pensijų dydžius (savivaldybių
lygmeniu) bei išlaidas pensijoms (šalies lygmeniu) pagal socialinio draudimo pensijų rūšis;
20.2. VSDFV duomenys (pensijų gavėjų skaičius ir išlaidos pensijoms) apie pareigūnų ir
karių valstybines pensijas ir kompensacines išmokas teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams
darbuotojams (iki 2005 m. kovo mėn. – artistų rentą);
20.3. VSDFV Užsienio išmokų tarnybos duomenys (pensijų gavėjų skaičius ir išlaidos
pensijoms) apie pensijų išmokų gavėjus užsienyje pagal socialinio draudimo pensijų rūšis;
20.4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ataskaita apie šalpos ir
valstybinių pensijų plano įvykdymą, duomenys apie priešpensinę bedarbio išmoką (nuo 2007 m. iš
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo mokama buvusiems VĮ Ignalinos atominės
elektrinės darbuotojams) ir pensijų išmokų iš pensijų kaupimo fondų gavėjus;
20.5. Nacionalinės teismų administracijos duomenys (pensijų gavėjų skaičius ir išlaidos
pensijoms) apie teisėjų valstybines pensijas;
20.6. Lietuvos banko duomenys (pensijų gavėjų skaičius ir išlaidos pensijoms) apie
II pakopos pensijas.
21. Kasmet atsižvelgiama į su pensijomis susijusios teisinės bazės pakeitimus ir, jeigu
reikia, atnaujinamas gaunamų administracinių duomenų turinys (išmokų rūšys ir kt.).
22. Administraciniai duomenys apie I ir II pakopos pensijas gaunami pagal duomenų
apsikeitimo sutartis (Word, Excel formatu). III pakopos pensijų duomenys šioje metodikoje nėra
apskaitomi.
IX SKYRIUS
STATISTINĖS INFORMACIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
23. Gavus duomenis ir suskaičiavus pensijų gavėjus ir išlaidas pensijoms, atliekama
duomenų analizė, loginė bei aritmetinė kontrolė.
24. Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų rezultatais. Kilus klausimų dėl
statistinių duomenų tikslumo, susisiekiama su institucijomis.
25. Iki paskelbiant statistinę informaciją, parengtą pagal ESSPROS, Eurostato ekspertų
duomenų patvirtinimo procedūros metu kasmet vertinama ES šalių statistinių duomenų kokybė.
26. Paskelbus statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale, atnaujinami
metainformacijos aprašai, kuriuose pateikiama informacija apie statistinių rodiklių kokybę pagal
šias charakteristikas: reikalingumą, tikslumą ir patikimumą, savalaikiškumą ir punktualumą,
palyginamumą ir suderinamumą.
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X SKYRIUS
STATISTINIŲ DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS
KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS
27. Taikomas statistinio atskleidžiamumo kontrolės taisykles nustato Integruotos statistikos
informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės sistemos
saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos statistikos
departamento generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42 (nauja redakcija
patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d.
įsakymu Nr. DĮ-180).
28. Statistinė informacija skelbiama taip, kad būtų apsaugota nuo tiesioginės ir netiesioginės
statistinio vieneto duomenų atskleidimo galimybės.

XI SKYRIUS
STATISTINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO FORMULĖS IR KITI TEORINIAI
PAAIŠKINIMAI
29. Statistinė informacija apie pensijų gavėjų skaičių ir išlaidas pensijoms pagal ESSPROS
(pagal socialinės apsaugos programas, rizikos veiksnius (funkcijas) ir pensijų kategorijas)
parengiama šalies lygmeniu, apie valstybinio socialinio draudimo pensijų gavėjus pagal socialinio
draudimo pensijų rūšis – šalies, regionų, apskričių ir savivaldybių lygmeniu. Statistinė informacija
apie pensijų gavėjų skaičių pagal ESSPROS parengiama pagal lytį.
30. Detalus pensijų gavėjų paskirstymas pagal socialinės apsaugos programas, rizikos
veiksnius (funkcijas) ir pensijų kategorijas pateikiamas šios metodikos 1 priede. Informacija apie
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos
amžių pateikiama 2 šios metodikos priede.
31. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus asmuo gali gauti valstybinio socialinio draudimo
senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) ir našlių bei našlaičių pensijas. Be to, asmenys,
gaunantys valstybinę pensiją, gali gauti ir valstybinio socialinio draudimo pensiją. Kadangi dalis
asmenų gauna daugiau kaip vieną pensiją, bendras gaunamų pensijų skaičius skiriasi nuo pensijų
gavėjų skaičiaus. Nustatant pensijų gavėjų skaičių, identifikuojami ir pašalinami dvigubos apskaitos
atvejai (pensijų gavėjų skaičius = pensijų skaičius – dvigubos apskaitos suma) ir apskaičiuojama,
kiek asmenų gauna bent vieną pensiją.
Pensijų gavėjų skaičius (P) metų pabaigoje pagal ESSPROS skaičiuojamas pagal formulę:
čia:

P = p vsd + pvalst + pš + ppk + pki + ppn ,

pvsd – valstybinio socialinio draudimo pensijų gavėjų (asmenys, gaunantys kelių rūšių
pensijas, apskaityti vieną kartą) skaičius metų pabaigoje;
pvalst – valstybinių pensijų gavėjų, gaunančių tik šios rūšies pensiją (neįskaitomi gavėjai,
kurie gauna ir valstybinio socialinio draudimo pensiją), skaičius metų pabaigoje;
pš – šalpos (socialinės) pensijos ir šalpos kompensacijos gavėjų (18 metų (iki 2004 m. –
16 metų) amžiaus ir vyresnių) skaičius metų pabaigoje;
ppk – pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų, gaunančių tik šios rūšies pensiją
(neįskaitomi gavėjai, kurie gauna ir valstybinio socialinio draudimo pensiją), skaičius metų
pabaigoje;
pki – kompensacinės išmokos teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams (artistų
rentos) gavėjų skaičius metų pabaigoje;
ppn – priešpensinės bedarbio išmokos (priešpensinės nedarbo draudimo išmokos,
priešpensinės bedarbio pašalpos) gavėjų skaičius metų pabaigoje.
32. Naudojant statistinius duomenis skaičiuojami šie išvestiniai statistiniai rodikliai:
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32.1. pensijų gavėjų dalis, palyginti su visais šalies gyventojais metų pabaigoje. Matavimo
vienetas – procentai. Statistinis rodiklis skaičiuojamas:
𝑁1 =

𝑃
× 100,
𝐺

čia:
P – pensijų gavėjų skaičius metų pabaigoje;
G – šalies gyventojų skaičius metų pradžioje;
32.2. išlaidos pensijoms, palyginti su BVP ataskaitiniais metais. Matavimo vienetas –
procentai. Statistinis rodiklis skaičiuojamas:
𝐼𝑃
𝑁2 =
× 100,
𝐵𝑉𝑃
čia:
IP – išlaidos pensijoms ataskaitiniais metais;
BVP – šalies bendrasis vidaus produktas;
32.3. valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjų skaičius, tenkantis 1 000
darbingo amžiaus gyventojų. Matavimo vienetas – asmenys. Statistinis rodiklis skaičiuojamas:
𝑁3 =

𝑃𝑆
× 1000,
𝐺𝐷

čia:
PS – vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos gavėjų skaičius;
GD – vidutinis metinis šalies darbingo amžiaus gyventojų skaičius;
32.4. valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijos gavėjų
skaičius, tenkantis 1 000 darbingo amžiaus gyventojų. Matavimo vienetas – asmenys. Statistinis
rodiklis skaičiuojamas:
𝑁4 =

𝑃𝑁
× 1000,
𝐺𝐷

čia:
PN – vidutinis metinis valstybinio socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijos
gavėjų skaičius;
GD – vidutinis metinis šalies darbingo amžiaus gyventojų skaičius.
XII SKYRIUS
NAUDOJAMOS KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS
33. Statistinių rodiklių skaičiavimai ir rezultatų analizė atliekama naudojant MS Office Excel
skaičiuoklę.
XIII SKYRIUS
STATISTINĖS INFORMACIJOS SKLAIDA
34. Statistinė informacija skelbiama pagal statistinės informacijos skelbimo kalendorių:
34.1. apie pensijų gavėjų skaičių ir išlaidas pensijoms – išankstinė po 5 mėn. ataskaitiniams
metams pasibaigus, Rodiklių duomenų bazėje ir informaciniame pranešime, galutinė po 12 mėn.
statistikos leidinyje „Socialinė apsauga“ (gruodžio mėn.);
34.2. apie valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos ketvirčių dydžius – Rodiklių
duomenų bazėje;
34.3. Lietuvos statistikos metraštyje (lapkričio mėn.), kituose statistikos leidiniuose.
35. Statistinė informacija (n-2) apie pensijų gavėjų skaičių ir išlaidas pensijoms pagal
ESSPROS teikiama Eurostatui iki kovo 31 d.
36. Statistinė informacija apie pensijų gavėjų skaičių ir išlaidas pensijoms skelbiama ir
teikiama pagal užklausas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, tarptautinėms
organizacijoms, žiniasklaidai, verslo ir mokslo atstovams bei studentams nepažeidžiant
konfidencialumo principo.
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XIV SKYRIUS
NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS
37. ESSPROS Manual and user guidelines. The European System of integrated Social
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Parengė
Socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyrius

Pensijų gavėjų skaičiaus ir išlaidų
pensijoms skaičiavimo metodikos
1 priedas
LIETUVOS PENSIJŲ SISTEMA PAGAL EUROPOS INTEGRUOTOS SOCIALINĖS APSAUGOS STATISTIKOS SISTEMĄ (ESSPROS)

ESSPROS
funkcija /
išmokos
kodas

Pensijos
kategorija

Socialinės apsaugos programos ir pensijų išmokos
10 programa.
Valstybinės
5 programa.
11 programa.
socialinio
Užimtumo fondas
Šalpos pensijos
draudimo
pensijos

12 programa.
Valstybinės
pensijos

13 programa.
Pareigūnų ir karių
valstybinės pensijos

26 programa.
Pensijų
kaupimas
(nuo 2004 m.)

Negalia

1121111

Netekto
darbingumo
pensijos

Šalpos
(socialinės)
pensijos ir šalpos
kompensacijos iki
senatvės pensijos
amžiaus gavėjams

-

Invalidumo pensija
iki senatvės pensijos
amžiaus gavėjams

-

Netekto darbingumo
pensija iki senatvės
pensijos amžiaus
gavėjams

-

-

Senatvės pensija

Šalpos
(socialinės)
pensijos ir šalpos
kompensacijos
senatvės pensijos
amžiaus gavėjams

Respublikos
Prezidento
valstybinė renta
(iki 2007 m. –
Respublikos
Prezidento
valstybinė pensija)

Pareigūnų ir karių
invalidumo valstybinė
pensija iki senatvės
pensijos amžiaus
gavėjams
Pareigūnų ir karių
netekto darbingumo
valstybinė pensija iki
senatvės pensijos
amžiaus gavėjams

-

-

Senatvė

1131111

Senatvės
pensijos

-

Pareigūnų ir karių
invalidumo valstybinė
pensija senatvės
pensijos amžiaus
gavėjams

Pensijų išmoka
senatvės
pensijos
amžiaus
pensijų fondų
dalyviams

2

ESSPROS
funkcija /
išmokos
kodas

Pensijos
kategorija

Socialinės apsaugos programos ir pensijų išmokos
10 programa.
5 programa.
Valstybinės
11 programa.
Užimtumo fondas socialinio draudimo Šalpos pensijos
pensijos

-

-

1131112

Išankstinės
senatvės
pensijos

Invalidumo pensija
senatvės pensijos
amžiaus gavėjams
Netekto darbingumo
pensija senatvės
pensijos amžiaus
gavėjams

12 programa.
Valstybinės
pensijos

13 programa.
Pareigūnų ir karių
valstybinės pensijos

26 programa.
Pensijų
kaupimas
(nuo 2004 m.)

-

I ir II laipsnio
valstybinės
pensijos

Pareigūnų ir karių
netekto darbingumo
valstybinė pensija
senatvės pensijos
amžiaus gavėjams

-

-

Personalinė pensija -

-

-

-

-

-

-

Pareigūnų ir karių
valstybinė pensija už
tarnybą

-

-

-

-

-

-

Nukentėjusių
asmenų valstybinės pensijos

-

-

-

Mokslininkų valstybinė pensija

-

-

-

-

Ištarnauto laiko
pensija

-

-

Kompensacija už
ypatingas darbo
sąlygas

-

Teisėjų valstybinė
pensija
(nuo 2003 m.)
Kompensacinė
išmoka teatrų ir
koncertinių įstaigų
kūrybiniams
darbuotojams (iki
2005 m. kovo
mėn. – artistų renta)

-

3

ESSPROS
funkcija /
išmokos
kodas

Pensijos
kategorija

Socialinės apsaugos programos ir pensijų išmokos
10 programa.
5 programa.
Valstybinės
11 programa.
Užimtumo fondas socialinio draudimo Šalpos pensijos
pensijos
Išankstinė senatvės
pensija
(nuo 2012 m.)

12 programa.
Valstybinės
pensijos

13 programa.
Pareigūnų ir karių
valstybinės pensijos

26 programa.
Pensijų
kaupimas
(nuo 2004 m.)

Šalpos našlaičių
pensija

Nukentėjusių
asmenų našlių ir
našlaičių
valstybinės pensijos

Pareigūnų ir karių
našlių valstybinė
pensija iki senatvės
pensijos ir senatvės
pensijos amžiaus
gavėjams

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Našlystė

1141111

Našlių ir
našlaičių
pensijos

-

-

-

-

Našlių pensija iki
senatvės pensijos ir
senatvės pensijos
amžiaus gavėjams
Našlių pensija
už iki 1995 m.
mirusius asmenis
Maitintojo netekimo
pensija iki senatvės
pensijos ir senatvės
pensijos amžiaus
gavėjams
Našlaičių pensija

Nedarbas

1161113

Priešpensinės
Priešlaikinio bedarbio išmoka
išėjimo į
(2005–2006 m. –
pensiją dėl
priešpensinė
padėties
nedarbo draudimo
darbo
išmoka; 2002–
rinkoje
2004 m. –
išmokos
priešpensinė
bedarbio pašalpa)

Išankstinė senatvės
pensija
(2004–2011 m.)

Pensijų gavėjų skaičiaus ir
išlaidų pensijoms skaičiavimo
metodikos
2 priedas
SENATVĖS PENSIJOS AMŽIUS LIETUVOJE
Metai
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006–2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Vyrai
60 m. 2 mėn.
60 m. 4 mėn.
60 m. 6 mėn.
60 m. 8 mėn.
60 m. 10 mėn.
61 m.
61 m. 6 mėn.
62 m.
62 m. 6 mėn.
62 m. 6 mėn.
62 m. 6 mėn.
62 m. 6 mėn.
62 m. 8 mėn.
62 m. 10 mėn.
63 m.
63 m. 2 mėn.
63 m. 4 mėn.
63 m. 6 mėn.
63 m. 8 mėn.
63 m. 10 mėn.
64 m.
64 m. 2 mėn.
64 m. 4 mėn.
64 m. 6 mėn.
64 m. 8 mėn.
64 m. 10 mėn.
65 m.

Moterys
55 m. 4 mėn.
55 m. 8 mėn.
56 m.
56 m. 4 mėn.
56 m. 8 mėn.
57 m.
57 m. 6 mėn.
58 m.
58 m. 6 mėn.
59 m.
59 m. 6 mėn.
60 m.
60 m. 4 mėn.
60 m. 8 mėn.
61 m.
61 m. 4 mėn.
61 m. 8 mėn.
62 m.
62 m. 4 mėn.
62 m. 8 mėn.
63 m.
63 m. 4 mėn.
63 m. 8 mėn.
64 m.
64 m. 4 mėn.
64 m. 8 mėn.
65 m.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. senatvės pensijos amžius kasmet vyrams didinamas dviem mėnesiais,
moterims – keturiais mėnesiais per metus, kol pasieks įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių –
65 m. vyrams ir moterims (2026 m.).

