
KONFERENCIJA 

PENSIJŲ REFORMA 2022 
Kaip gyvensime ateityje priklauso tik nuo mūsų 

TEISINGŲ finansinių sprendimų  

10:00-10:15

10:15-10:45 

10:45-11:15 

11:15-11:25

11:25-11:55 

11:55-12:25

12:25-12:45 

12:45-14:00 

14:00-14:30

15:45-16:15

15:30-15:45

16:15-16:40

Įžanginis žodis 

„Nuo ko priklauso, kokią gausime pensiją iš „Sodros“?“  
Kaip apskaičiuojama „Sodros“ pensija? Stažas, individualioji dalis, senatvės pensijos amžius, senatvės 
pensijų indeksavimas. Papildomas kaupimas II pakopos pensijų fonduose. Asmeninis indėlis, Valstybės 
finansinė paskata kaupiantiems. „Sodros“ mokami pensijų anuitetai. Galimi pasirinkimai, sąlygos, 
paveldėjimas.
Donatas Jankauskas – „Sodros“ Komunikacijos skyriaus patarėjas

„Kodėl turiu papildomai kaupti savo pensijai ir kokią papildomą pensiją gausiu 
dalyvaudamas II pensijų pakopoje?“ 
Pensijų fondų rezultatai: grąža, infliacija ir investavimo strategija. 6 mlrd. sukaupto turto: kur ir kaip jis 
investuojamas? Kiek sukaupsiu ir kokią papildomą pensiją gausiu?
Dr. Tadas Gudaitis – Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos direktorius

PERTRAUKA 

„Ką būtų galima patobulinti II pensijų pakopoje Lietuvoje?“ 
Kas galėtų būti geriau ir ko trūksta Lietuvos pensijų sistemoje? Kokia patirtis kitose Baltijos šalyse? 
Pasyvaus indeksinio investavimo privalumai.
Marijus Kalesinskas – UAB „Goindex“ valdybos narys ir vienas iš steigėjų  

„Ką geriausia rinktis oriai pensijai iš klasikinių produktų (gyvybės draudimas, II pakopa, III 
pakopa ar kt.)?   
Galimybės oriai pensijai sukaupti II ir III pakopose. Ar gyvybės draudimas – tinkama alternatyva kaupti 
pensijai? Kurioje priemonėje galima efektyviausiai kaupti savo pensijai?
Tomas Balkus – nepriklausomas pensinių fondų ir gyvybės draudimų ekspertas  

DISKUSIJA – KLAUSIMAI 

PIETŪS 

„Auksinė pensija“
Ką daryti jei nori gauti bent 800 eurų per mėnesį pensiją? Kodėl verta ir kaip susikurti auksinę pensiją? 
Jurgita Neverbickienė – teisininkė, „Golden Gates Edelmetalle AG“ projekto vadovė Lietuvoje 

„Kaip teisingai pasiruošti savo pensijai, kad net krizių ir karo metu neliktumėte tuščiomis 
kišenėmis?“
Būtinieji pensinių pajamų šaltiniai. Pensijos metu būtinos finansinės atsargos. Pensinių atsargų ir 
pajamų apsaugos nuo infliacijos ir krizių priemonės.
Prof. Rimvydas Jasinavičius – asmeninių ir šeimos finansų ekspertas, MRU profesorius, verslo 
konsultantas.  

PERTRAUKA 

„10 priežasčių, kodėl aš nekaupiu II pensijų pakopoje“
Kiek pasikeistų jūsų finansinė situacija, jeigu 3% skirtumėte greitesniam būsto kredito grąžinimui? Kokio 
rezultato galima tikėtis, 20 m. investuojant į savo vaikus? Kaip pasikeistų jūsų asmeninė finansinė 
situacija, jeigu 3% skirtumėte savo karjeros augimui ir finansiniam išprusimui?
Marius Jansonas – nepriklausomas paskolų ir kreditų ekspertas Lietuvoje Nr. 1  

DISKUSIJA. PABAIGA 

Programa 
Vilnius,  
viešbutis „Panorama“ 2022 m. gegužės 28 d. 

14:30-15:30 


