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

ESSPROS
funkcija /
išmokos
kodas

Pensijų
kategorijos

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

12 programa.
Valstybinės
pensijos

13 programa.
26 programa.
Pareigūnų ir
Pensijų kaupimas
karių valstybinės
(nuo 2004 m.)
pensijos

Negalia

1121111

Netekto
darbingumo
pensijos

-

-

Šalpos (socialinės)
Invalidumo pensija pensijos ir šalpos
ikipensinio
kompensacijos
amžiaus gavėjams ikipensinio amžiaus
gavėjams
Netekto
darbingumo
pensija ikipensinio
amžiaus gavėjams

Pareigūnų ir karių
invalidumo
valstybinė pensija ikipensinio amžiaus
gavėjams
Pareigūnų ir karių
netekto darbingumo valstybinė pensija

Senatvė

1131111

Senatvės
pensijos

-

Senatvės pensija

Šalpos (socialinės)
pensijos ir šalpos
kompensacijos
pensinio amžiaus
gavėjams

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

Pareigūnų ir karių
invalidumo
valstybinė pensija
pensinio amžiaus
gavėjams

Pensijų išmoka
pensinio amžiaus
pensijų fondų
dalyviams

2

-

-

1131112

Išankstinės
senatvės
pensijos

Invalidumo pensija
pensinio amžiaus
gavėjams
Netekto
darbingumo
pensija pensinio
amžiaus gavėjams

I ir II laipsnio
valstybinės
pensijos

-

-

-

Personalinė pensija -

-

-

-

-

-

-

Pareigūnų ir karių
valstybinė pensija
už tarnybą

-

-

-

-

-

-

Nukentėjusių
asmenų valstybinės pensijos

-

-

-

Mokslininkų valstybinė pensija

-

-

-

-

Ištarnauto laiko
pensija

-

-

Kompensacija už
ypatingas darbo
sąlygas
Išankstinė
senatvės pensija
(nuo 2012 m.)

-

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

3

Našlystė

1141111

Našlių ir
našlaičių
pensijos

Šalpos našlaičių
pensija

Pareigūnų ir karių
Nukentėjusių
našlių valstybinė
asmenų našlių ir
pensija ikipensinio našlaičių
ir pensinio amžiaus
valstybinės pensijos
gavėjams

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Priešpensinės
bedarbio išmoka
(2005–2006 m. –
Išankstinė senatvės
priešpensinė
pensija
nedarbo draudimo
(2004 m.–2011 m.)
išmoka; 2002–2004
m. – priešpensinė
bedarbių pašalpa)

-

-

-

-

-

-

-

Našlių pensija
ikipensinio ir
pensinio amžiaus
gavėjams
Našlių pensija
už iki 1995 m.
mirusius asmenis
Maitintojo
netekimo pensija
ikipensinio ir
pensinio amžiaus
gavėjams
Našlaičių pensija

Nedarbas

1161113

Priešlaikinio
išėjimo į
pensiją dėl
padėties
darbo
rinkoje
išmokos

