
 

 KADA EISIME Į PENSIJĄ?  

Ar žinote, kad: 

Ilgėja vidutinė gyvenimo trukmė 

Remiantis Europos Komisijos duomenimis, gyvenimo 
trukmė nuo 1960 m. Europoje pailgėjo aštuoneriais metais, 
o 2050 m., planuojama, kad bus dar penkeriais ilgesnė, 
todėl padaugės 80 – 90 metų gyventojų. Ne išimtis ir 
Lietuva, kur šis rodiklis taip pat didėja – 2014 m. Lietuvos 
statistikos departamento duomenimis, moterų vidutinė 
gyvenimo trukmė jau buvo 79,88, vyrų - 69,13 metų. 
Europos gyventojų senėjimas daro neigiamą įtaką tradicinei 
valstybės finansuojamai pensijų sistemai. Keičiantis 
dirbančiųjų ir pensininkų skaičiaus santykiui, vien tik 
perskirstymu besiremianti aprūpinimo forma (angl. „pay-as-
you-go“) nebegali išsilaikyti nedidinant mokesčių arba 
nemažinant pensijų.  

Taigi Europos šalių vyriausybės, norėdamos subalansuoti 
valstybės finansus, neturi kito pasirinkimo - tik iš esmės 
reformuoti pensijų sistemas. Vieningai sutariama, kad 
vienas iš sprendimo būdų – didinti pensinio amžiaus ribą. 
Tačiau net ir pailginus dirbančiųjų amžių, daugumai šalių 
vis tiek teks sumažinti pensijų išlaidas, siekiant vykdyti 
įsipareigojimus ir išlaikyti ilgalaikį finansų augimą.  

Tai reiškia, kad Europos gyventojams teks sumokėti 
daugiau mokesčių, dirbti ilgiau, o išėjus į pensiją gauti 
mažiau.  

 

1 lentelė. Senatvės pensinis amžius pagal gimimo metus 

 

 

Pensinio amžiaus ilginimo tvarka 

Sprendimas ilginti senatvės pensijos amžių Lietuvoje 
priimtas įvertinus šalies demografinę situaciją, kai vis 
mažėja dirbančiųjų ir mokančių socialinio draudimo įmokas 
žmonių, o išmokų gavėjų daugėja. Priėmus sprendimą 
ilginti pensinį amžių, yra siekiama užtikrinti pensijų 
sistemos finansinį stabilumą bei visos socialinio draudimo 
sistemos balansą surenkant daugiau mokesčių iš ilgiau 
dirbančių asmenų, ir sutaupant lėšų pensijų mokėjimui.
Pagal šiuo metu galiojantį LR Valstybinio socialinio 
draudimo pensijų įstatymą, senatvės pensijos amžius 
palaipsniui ilginamas. Kiekvienais kalendoriniais metais 
moterims pridedama po 4 mėnesius, vyrams – po 2 
mėnesius, kol 2026 m. pensijos amžius ir vyrams, ir 
moterims bus vienodas – 65 metai (žr. 1 lentelę). Norėdami 
sužinoti savo pensinį amžių, galite naudotis „Sodros“ 
pensinio amžiaus skaičiuokle –  
http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles 

Išeitis - savarankiškas kaupimas 

Akivaizdu, kad ES valstybių vyriausybės, spręsdamos 
susidariusias problemas, reformas turi tęsti skatindamos 
privačius pensijų fondus ir savarankišką kaupimą. 

Savarankiškai rūpindamasis savo pensija žmogus tampa 
mažiau priklausomas nuo valstybės biudžeto problemų bei 
demografinių rodiklių, pats planuoja, kaupia ir žino, kokia 
bus jo situacija senatvėje. Investavimo pagalba atsiranda 
galimybė pasididinti būsimą pensiją, be to, sukauptos lėšos 
yra paveldimos (skirtingai nei valstybinė pensija). 

Kokią įtaką pensinio amžiaus ilginimas darys pensijai? 

 Žmonės turės dirbti ilgiau, kol gaus pensiją iš 

„Sodros“. 

 Pensijų fondų dalyviai, dirbdami ilgiau, pensijų 

sąskaitose sukaups daugiau lėšų.  

 Yra tikimybė, kad dalis žmonių nesulauks pensijos 

iš „Sodros“. Lėšos, sukauptos pensijų fonduose, 

bus paveldėtos artimųjų. 

Metai 
Moterys Vyrai 

Gimimo data Senatvės pensijos amžius Gimimo data Senatvės pensijos amžius 

2015 m. 1954.01.01-1954.08.31 61 m. 4 mėn. 1952.01.01-1952.10.31 63 m. 2 mėn. 

2016 m. 1954.09.01-1955.04.30 61 m. 8 mėn. 1952.11.01-1953.08.31 63 m. 4 mėn. 

2017 m. 1955.05.01-1955.12.31 62 m. 1953.09.01-1954.06.30 63 m. 6 mėn. 

2018 m. 1956.01.01-1956.08.31 62 m. 4 mėn. 1954.07.01-1955.04.30 63 m. 8 mėn. 

2019 m. 1956.09.01-1957.04.30 62 m. 8 mėn. 1955.05.01-1956.02.29 63 m. 10 mėn. 

2020 m. 1957.05.01-1957.12.31 63 m. 1956.03.01-1956.12.31 64 m. 

2021 m. 1958.01.01-1958.08.31 63 m. 4 mėn. 1957.01.01-1957.10.31 64 m. 2 mėn. 

2022 m. 1958.09.01-1959.04.30 63 m. 8 mėn. 1957.11.01-1958.08.31 64 m. 4 mėn. 

2023 m. 1959.05.01-1959.12.31 64 m. 1958.09.01-1959.06.30 64 m. 6 mėn. 

2024 m. 1960.01.01-1960.08.31 64 m. 4 mėn. 1959.07.01-1960.04.30 64 m. 8 mėn. 

2025 m. 1960.09.01-1961.04.30 64 m. 8 mėn. 1960.05.01-1961.02.28 64 m. 10 mėn. 

2026 m. 1961.05.01-1961.12.31 65 m. 1961.03.01-1961.12.31 65 m. 

 Nuo 2012 m. sausio 1 d. Lietuvoje palaipsniui 
ilginamas senatvės pensijos amžius.  

 Moterys, gimusios nuo 1961 m. gegužės, ir 
vyrai, gimę nuo 1961 m. kovo ir vėliau, į 
pensiją išeis jau būdami 65 metų. 

 Pensinis amžius daugumoje Europos šalių 
siekia 65 metus. Iki 2060 m. kai kuriose 
šalyse pensinis amžius bus ilginamas iki 67 
metų. 

http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles

