
PRISTATO:

"PENSIJŲ REFORMA 2019. 

10 PRIEŽASČIŲ, KODĖL AŠ SUSTABDŽIAU SAVO PENSIJŲ 
FONDŲ KAUPIMĄ “

Lektorius  Marius Jansonas 

- NEPRIKLAUSOMAS FINANSŲ IR KREDITŲ EKSPERTAS 



Marius Jansonas
Nepriklausomas paskolų ekspertas, 

Finansų ir kreditų valdymo asociacijos 

prezidentas, 

daugiau nei 10 metų dirbantis paskolų ir 
finansų srityje.

2004 m. Lietuvos  draudimas
2005 m. SEB GD grupės vadovas
2009 m. Sėkmės investicija/FIKVA 
prezidentas
2011 m. Rotary „Concordia 1826“ 
narys/iždininkas
2012 m. Klaipėdos kredito unijos paskolų 
komiteto pirmininkas
2014 m. BNI narys 
2015 m. Šaulių sąjungos narys
2017 m. LB Vartotojų ir bankų tarybos 
narys
2018 m. Kreditų valdymo universitetas 



Asociacijos misija yra padėti žmonėms išmokti valdyti savo būsto ir 

verslo paskolas. 

FIKVA tikslai:

Interneto svetainė: www.fikva.lt

Asociacijos Facebook puslapis: www.facebook.com/fikva.lt

ASMENINIS 
TOBULĖJIMAS

ASMENINIAI 
FINANSAI

APSAUGA

PASKOLA

NT VALDYMAS

INVESTAVIMAS

JŪSŲ ŠEIMA

http://www.fikva.lt/
http://www.facebook.com/fikva.lt?fref=ts


1. Investicija į save 



Valstybei mokate mokesčius, 
tačiau ar ji Jumis pasirūpins ateityje?

Suplanuoti asmeninius/šeimos finansus min. 10-30 m. ateities planus 

Kitos investicijos: NT, ŽALIAVOS

Terminuotieji kaupiamieji 
indėliai (TKI), Obligacijos, VVP

Verslas 

Gyvybės draudimas

III pensijų pakopa

II pensijų pakopa

SODROS pensija
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Ką renkatės Jūs? 
– likti tik SODROJE 

(pagalvokite ar išgyventumėte už 346 Eur/mėn.)

– tęsti kaupimą pensijų fonduose II ir nieko nekeisti. 

(kas užtikrins, kad atgausite sumokėtus 3 proc. į pensijų fondus nuo savo algos? Kelių metų 
išeisite į pensiją, kaip ir kada galėsite naudotis sukauptais pinigais?)

– likti pensijų fonduose ir SODROJE 

(kokio dydžio pensijas mokės SODRA po 20-30 metų? Ar Jūsų iki šiol sukaupti pinigai palikti 
pensiniuose fonduose uždirbs daugiau nei „suvalgys“ infliacija? Kokį fondą ar pensijų kaupimo 
kompaniją geriausia pasirinkti šiandien, vertinant savo  investavimo riziką?)

– pasirinkti savarankišką kaupimą 

(ar turite pakankamai patirties investavimo srityje ir žinote kur kaupti?  Ar galėtumėte patys 
prisiimti 100 proc. investavimo riziką?)

– mokėti už...? 

(ar pagalvojote kokią naudą galėtumėte sukurti savo šeimai, jeigu 3 proc. nuo savo gaunamo 
atlyginimo „ant popieriaus“ skirtumėte savo ir vaikų lavinimui, karjeros augimui ar įsiskolinimų 
sumažinimui?)



Kokią pensiją gausite iš SoDra?

http://sodra.lt/lt/skaiciuokles/prognozuojamos_pensijos_skaiciuokle

http://sodra.lt/lt/skaiciuokles/prognozuojamos_pensijos_skaiciuokle


Vaikų mokslai

Būstas/banko 
kreditas

Pensija

3 SVARBIAUSI JŪSŲ GYVENIMO 
TIKSLAI 



Kiek kainuoja išlaikyti vieną vaiką 18-22 metus?

1 – Vaikas 300/600 EUR/mėn. 
20 metų 72 000/144 000 Eur



KAIP INVESTUOJANT SUKAUPTI PINIGŲ VAIKŲ 
MOKSLAMS?*



MAN RŪPI MANO ŠEIMOS ATEITIS



Paskaičiuokite savo BŪSTO PASKOLOS dydį!

MĮ x 12 x PL = BPSS
Mėnesio įmoka (MĮ) x 12 mėn. x paskolos laikotarpis (PL) = BENDRA PASKOLOS SUMA

Didesnė paskola :
30 metų paskola – 130.000 €

698 x 12 x 30 = 251 280 € (preliminariai sumokėsite su 5 % metinėmis palūkanomis)

Remiantis formule:

30 metų paskola – 50.000 €
241x 12 x 30 =96 628 €



PENSIJOS KAUPIMAS  



Ką duoda bendros žinios ?





10 priežasčių, kodėl verta 
nutraukti arba stabdyti 
kaupimą PF II 



1. SODRA. Kada 
aš išeisiu į pensiją? 



Einamojo finansavimo pensijų 

sistemos rizika

3,5

1,7

2016 2020 2030 2040 2050



2. SODRA – KOKIE 
ANUITETO MOKESČIAI? 



3. SODRA Išmokės 10-15 proc. mažesnę pensiją 
žmonėms, sudariusiems II PF sutartis iki 2019 m. 



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

Ką rinktis?



4. Negalėsiu pasinaudoti savo sukauptais pinigais 
nelaimės atveju nesulaukus pensinio amžiaus.



5. Sūris spąstuose: +16 Eur/mėn. – 15 proc.
(192 Eur/metus, 1920 Eur/10 m.) 
Ar dalyvautumėte jeigu nemokėtų 16 Eur?



6. PENSIJŲ FONDŲ VALDYTOJŲ atsakomybė 
už investavimą. Kodėl PFV negali užtikrinti
(0 proc.),  kad atgausime bent mūsų įdėtą  
pinigų sumą? 



7. Kas žino, kaip ir kokią sumą išmokės pensijų 
fondai pagal ATIDĖTĄJĮ anuitetą 20 metų? 



8. Politinė rizika - nėra bendro susitarimo 
valdžioje, kaip ir kokiomis taisyklėmis turi veikti II 
PKF, kad ji būtų naudinga ne tik pensijų fondų 
valdytojams, bet ir žmonėms. 



9. Neapsaugota nuo ekonominės krizės. 



10. VISI žmonės iki 40 metų, net ir nesuprantantys apie 
investavimą, automatiškai įtraukiami į PENSIJŲ REFORMĄ 
2019 ir turi prisiimti 100 % investavimo riziką. 



Antstoliai nesnaudžia - jie gali areštuoti Jūsų 
pensiją PFII 



NUTRAUKTI pinigų kaupimą ar STABDYTI į 
pensijų fondus?



Kokius 10 klausimų turite užduoti savo pensijų fondo 

konsultantui, kad priimtumėte teisingą sprendimą, kaupti 3 

proc. nuo savo pajamų ar nebekaupti pensijų fonde:

•

1. Kelių metų išeisiu į pensiją ir kada galėsiu pasinaudoti savo sukauptais pinigais?

2. Ar galėsiu pasinaudoti pensijų fondų pinigais, jeigu susirgsiu ar prarasiu darbingumą iki 
pensijos?

3. Kiek ir kaip galėsiu pasinaudoti savo sukauptais pinigais sulaukus pensinio amžiaus?

4. Kiek man kainuos mokesčių atsiimti SAVO sukauptus pinigus iš SODROS anuiteto?

5. Kokį išmokėjimo metodą pasirinkti - STANDARTINĮ be paveldėjimo ar su paveldėjimu? Kiek 
už tai turėsiu sumokėti?

6. Kur bus investuojami mano pinigai ir kokios grąžos galėsiu tikėtis?

7. Ar mano investuojami pinigai padengs infliaciją?

8. Kas prisiims investavimo riziką?

9. Ar pensijų fondų valdytojas prisiima riziką, kad nepraras mūsų pinigų?

10. Kokie mokesčiai skiriami pensijų fondų valdytojui, kuris neįsipareigoja grąžinti net tų pinigų, 
kuriuos sumokėsiu į pensijų fondą?

Visi atsakymai į šiuos klausimus www.tavopensija.lt

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.tavopensija.lt/?fbclid%3DIwAR146NRe9Snd5_RnukNuGsYIITrwopSk1ysN39aUI3vZccaAx-QOjoaScm4&h=AT0pDcIf-gQ02LLDSS2bn635l2AgLk3hcIVBT4lMHmSGrPh_clG99jEmVxRSiKCpuFVQrguanNH4_6nBvDSc6TOlZHFYiT_PlyJaCJ0xoAdsft1VtkLuf7yMSb1EW7kOfQ


SPRENDIMAI 



Siūloma papildomai investuoti į pensiją II - III ir
GD, bet nesiūlomos kitos turto klasės, kad 
išskaidyti investavimo rizikas ir saugiai 
investuoti. 



Lietuvos banko tyrimo rezultatai 



Kur investuoti ? 



Kodėl  TERMINUOTIEJI INDĖLIAI su 100 proc. 
garantija ar kitos investicijos?
• Jeigu turite įsiskolinimus – pirmiausia padenkite juos, nes kredito 

palūkanos duos didesnę neigiamą grąžą, nei investicijos iš PF II;

• Jeigu turite vaikų ir finansinių įsipareigojimų - pirma užduotis 
sukaupti 6 mėn. pinigų rezervą;

• Jeigu norėsite imti būsto kreditą, 3 proc. skiriamus PF  ateityje bankai 
gali skaičiuoti kaip įsipareigojimą;

• Investuokite į SAVE IR VAIKUS - tai geriausia investicija ir PENSIJOS 
garantas. 



TERMINUOTAS indėlis



INDĖLIŲ DRAUDIMAS

• Indėlių draudimas – sistema, užtikrinanti, kad 
indėlininkų lėšos, patikėtos bankams ir kredito unijoms 
yra saugios net ir tuo atveju, kai susiduriama su 
finansiniais sunkumais  arba net bankrutuojama.

• Lietuvoje indėlius draudžia Valstybinė įmonė „Indėlių ir 
investicijų draudimas“.



20 % 10 %

10%
Būsto paskolos 
įmoka/nuoma 

Ateičiai/pensijai

Vaikų ateičiai

Kaip paskirstyti pajamas, turint 
būsto paskolą?



Aukso kainų kaita (JAV doleriais)



Sidabro kainų kaita (JAV doleriais)



LIETUVOS SUTELKTINIO 
FINANSAVIMO DALYVIAI



INVESTAVIMAS Į PASKOLAS      
P2P / B2B 



Kokią dalį pajamų paskirti

santaupoms ir kokią

investuoti?



Santaupų paskirstymas

• 1 mėnesio algos dydžio santaupas laikykite 
namuose.

• 5 mėnesio algų dydžio santaupas laikykite
terminuotuose indėliuose. 

• Įvykdžius 6 mėn. atlyginimų dydžio rezervo planą, 
tolesnes santaupas, kol sukaupsite kitų 6 mėn.
atlyginimus, paskirstykite:

• 50 proc. investuokite į žaliavas. (iki 6 mėn. algų). 

• Kitus 50 proc. galite paskirstyti į akcijas , NT, P2P 
ir kt. investicijas.



PAKEISKITE BANKO KORTELES Į
NUOLAIDŲ KORTELES 



APSIPIRKIMAS SU          
CASHBACK KORTELE LIETUVOJE

APSIPIRKIMAS INTERNETU :

DIDIEJI PREKYBOS PARTNERIAI :

646 partneriai



Einam į  Čekių pardavimo vietą
Perkam

1 % 2-4 %



Sutaupomi 3% su NUOLAIDŲ 
SISTEMA CB  

Išleidžiama pinigų 
suma per mėnesį, 

Eur

Sutaupoma pinigų 
suma, kai sutaupomi 
3% su CB per 1 metus

Sutaupoma 
pinigų suma, kai 
sutaupomi 3% su 
CB per 30 metų

Sutaupoma pinigų 
suma, kai 

sutaupomi 3% su 
CB investuojami su 

5% grąža per 30 
metų

Sutaupoma pinigų 
suma, kai 

sutaupomi 3% su 
CB investuojami 

su 8% grąža per 30 
metų

100 36 1080 2511 4404

200 72 2160 5023 8809

300 108 3240 7534 13213

400 144 4320 10046 17618

500 180 5400 12557 22022



Lengvatų taikymas 
(GPMĮ 21 str.) 03.20 d. 

 Apmokestinamąsias pajamas nuo 2019 m. bus galima sumažinti:

 iki 1500 eurų suma, sumokėta kaip:

- įmokos pensijų kaupimui,

- gyvybės draudimo įmokos.

 Sugrąžinama GPM suma nuo 225-300 eur.
• 2019,2020 ir 2021 metų mokestinių laikotarpių apmokestinamąsias pajamas bus galima 

sumažinti iki 2000 eurų suma, sumokėta už:
• - pastatų (statinių) apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų 

atnaujinimą (modernizavimą)) darbus,
• - lengvųjų automobilių remonto paslaugas,
• - nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.
• - Formos PRC912P pildymas

• Viso vienas žmogus per metus gali susigrąžinti nuo 525-700 
Eur. 

• Šeima ( 2 žm.) nuo 1050-1400 Eur. 



Priimdami sprendimą ŠIANDIEN
Jūs: 

Per dieną galite sutaupyti

Per mėnesį –

Per 1 metus –

Per 3 metus –

Per 20-40 metų –

Galite

sutaupyti

(EUR)

Investavę

sutaupytus 

pinigus su 

8 % 

pelningumu 

sukaupsite

(EUR) 

Per 

dieną
5

Per

mėnes

į

150

Per 1 

metus
1.800

Per 3 

metus
5.400 5.941

Per 20

metų
36.000 83.470

Per 40 

metų
72.000 472.519

http://images.google.lt/imgres?imgurl=http://www.bbc.co.uk/health/images/300/coffee.jpg&imgrefurl=http://www.bbc.co.uk/health/healthy_living/nutrition/drinks_caff.shtml&h=193&w=300&sz=7&hl=lt&start=1&tbnid=rCPJCFGqPGkL6M:&tbnh=75&tbnw=116&prev=/images?q=coffe+cup&svnum=10&hl=lt&lr=lang_ru&sa=G


SPVP – tai Jūsų šeimos konkrečių finansinių veiksmų planas saugiai 
finansinei ateičiai užtikrinti, pagal kurį galima kreditą grąžinti greičiau 

arba sutaupyti ne mažiau kaip 50 proc. bankui mokėtinų 

palūkanų ir pasiekti finansinę laisvę. 

SANTAUPŲ IR 
PASKOLOS/INVESTICIJŲ 

VALDYMO PLANAS (SPVP)



12 MĖN. KURSO MOKYMŲ DARBOTVARKĘ SUDARO 12 ŽINGSNIŲ JŪSŲ FINANSŲ
VALDYMUI:



KAIP ELGSITĖS SU SAVO FINANSAIS 

PRIKLAUSO TIK NUO JŪSŲ TEISINGŲ 

SPRENDIMŲ ! 



WWW.FIKVA.LT



Kiek Jūs galėtumėte sumokėti SAU už 

tai, kad turėtumėte gerą investiciją, 

laimingą šeimą ir orią senatvę?



BENDRAUKIME

• Prenumeruokite naujienlaiškį;

• Lankykitės www.Fikva.lt;

• Rašykite info@fikva.lt;

• Draugaukime „Facebook’e“ 
www.facebook.com/fikva.lt

• Dalyvaukite mokymuose, siūlykite temas;

• Skambinkite telefonu 8-640-14040;

• www.PaskoluEkspertai.lt.

• www.KredituValdymas.lt

http://www.paskoluekspertai.lt/


DĖKOJAME, KAD IŠKLAUSĖTE IR 
LINKIME APIE SAVO FINANSINĘ ATEITĮ 

PRADĖTI GALVOTI JAU ŠIANDIEN!

„ Paklausyti gero patarimo –
vadinasi, išplėsti savo galimybes.“

/Johanas Volfgangas Gėtė/


