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Modulio įvadas ir apžvalga 
 

Modulio medţiaga suskirstyta į dvi dalis: pirmoje dalyje pateikiamos pagrindinės temos, jų 

tikslai ir pagrindinės sąvokos, kurias reikia pateikti klausytojams auditorinio darbo metu. Bendra 

tokių uţsiėmimų trukmė rekomenduojama tarp 40-50 valandų, priklausomai nuo klausytojų grupės 

pasiruošimo ir konkrečių poreikių. Atskiroms teminiams blokams skiriamas valandų skaičius 

smulkiai nedetalizuojamas, nes pagrindinis tikslas yra atsiţvelgti į konkrečios klausytojų grupės 

poreikius ir pasiruošimą. 

 Savarankiškoms uţduotims rekomenduojama skirti ne maţiau kaip 20 valandų. Dalis 

savarankiškų uţduočių yra palyginti trumpos – tai diskusijos atskiromis temomis, uţima 15-20 min. 

, kitos yra pateiktos atskirame skyriuje ir gali būti skiriamos tiek betarpiškai uţsiėmimų metu, tiek 

gali būti uţduodamos kaip namų darbas, po to jas bendrai aptariant, diskutuojant ir apibendrinant su 

visa klausytojų grupe. r 

 Pateikiama modulio medţiaga yra glaudţiai tarpusavyje susijusi, todėl atskiros turinyje 

išvardytos temos gali būti dėstomos viename ar keliuose teminiuose blokuose: 

 Rinkos ekonomika: 

Rinkos ekonomika 

Paklausa. 

Pasiūla  

Konkurencija, kaina, produktų įvairovė 

Valstybės vaidmuo ekonomikoje 

Verslo atsakomybė visuomenei 

Verslas rinkos ekonomikoje 

Verslo organizavimo formos rinkos sąlygomis. 

Verslo planavimas ir organizavimas. Verslo planas – valdymo įrankis. 

Vadybos metodikos. Ţmogiškųjų išteklių valdymas. 

Rinkodara. Pardavimo vadyba ir pardavimo pagrindai. Pardavimai. Rinkodaros 

strategija. Pirkėjų aptarnavimas 

Verslo teisės elementai 

Verslo įrašų tvarkymas 

Asmeninių verslumo įgūdžių ugdymas  

Asmeninio gyvenimo kelias, įgūdţiai, vertybės. Asmeninių sprendimų priėmimas 

Bendravimas, santykių uţmezgimas 

Komandinis darbas. Lyderystė. Lyderiai. Lyderio savybės. 

Vadybos metodikos. Ţmogiškųjų išteklių valdymas.  
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Verslo plano sudarymas 

Kaip motyvuoti darbuotojus 

Verslo steigimas ir organizavimas  

Verslo planavimas ir organizavimas. Verslo planas – valdymo įrankis. 

Verslo plano sudarymas 

Kaip motyvuoti darbuotojus 

Gamino planavimas. Produkto įkainojimas. 

Gamybos kaštai, pelnas ir našumas. Nenuostolingumas (lūţio taškas) 

Rinkodara. Pardavimo vadyba ir pardavimo pagrindai. Pardavimai. Rinkodaros 

strategija. Pirkėjų aptarnavimas 

Verslo teisės elementai 

Verslo įrašų tvarkymas 

 

Savarankiško darbo užduotys 

 Atskirai pateikiamos savarankiško darbo uţduotys (nesikatant tų, kurios yra pačių temų 

tekste gali būti naudojamos šiuose teminiuose blokuose (joms skiriamą laiką taip pat reikėtų derinti 

pagal dalyvių auditorijos pasirengimą ir poreikius). Bendras uţduotims skiriamas laikas, jas visas 

atliekant viršys 20 val., tačiau, jas skiriant, vėl reikia vadovautis tuo pačiu principu – kas dalyviams 

aktualiausia arba kaip savarankiško darbo uţduotis padės geriau įsisavinti modulio tematiką.  
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Rinkos ekonomika 

 

Tikslai: 

 Supaţindinti, kas yra ekonomika ir kokie yra ekonominės sistemos tikslai. 

 Paaiškinti, kaip rinka ir laisvieji mainai padeda organizuoti prekių ir paslaugų kūrimą bei jų 

paskirstymą. 

 Pateikti pagrindines gamybos išteklių rūšis? 

 Paaiškinti, kas yra iškeitimas, ribiniai kaštai ir ribinė nauda ir kaip jie veikia jūsų kasdienius 

sprendimus? 

 

Turinys: 

 

Laisvieji mainai vyksta rinkoje. Rinka yra tokia sistema, kuri leidţia ţmonėms 

mainytis tarpusavyje prekėmis ir paslaugomis. Kai laisvieji mainai yra pagrindinis būdas 

organizuoti prekių gamybą ir paslaugų teikimą, toks ūkininkavimas vadinamas rinkos ūkiu arba 

rinkos ekonomika. Rinkos, prekių gamybos bei paslaugų teikimo organizavimo būdų tyrimas yra 

svarbi ekonomikos mokslo dalis. Ekonomika arba ekonomikos teorija daţnai ir yra apibrėţiama, 

kaip tyrimas visų tų būdų, kuriais ţmonės gamina ir maino vertę turinčius dalykus, siekdami gauti 

geidţiamas prekes bei paslaugas. 

Gamybos ištekliai. Ištekliai yra pagrindiniai elementai, naudojami prekėms gaminti ir 

paslaugoms teikti. Gamybos ištekliai yra trijų rūšių: gamtiniai, ţmogiškieji ir kapitalo ištekliai. 

Gamtiniai ištekliai yra natūrali gamtos dovana. Žmogiškieji ištekliai, arba darbas, 

yra visos tos fizinės ir protinės pastangos, kurias ţmonės naudoja prekėms ir paslaugoms kurti. 

Kapitalo ištekliai yra pastatai, įrankiai, mašinos. Juos verslai naudoja taip pat prekėms ir 

paslaugoms kurti. Gamybos ištekliai apibrėţtu laiko tarpu yra riboti.  

Stygius yra negalėjimas patenkinti visų ţmonių poreikių. Ištekliai yra ne tik riboti; 

kiekvienu atveju, juos galima naudoti tik vienam kuriam nors tikslui. Alternatyvieji kaštai yra 

geriausia iš alternatyvų, kurių atsisakome, rinkdamiesi vieną tinkamiausią. 

Esminiai ekonominiai pasirinkimai. Pasirinkimas reikalauja sprendimo. Visi šie sprendimai ir 

sudaro ekonomiką, arba ūkį. Ekonominė sistema turi atsakyti į tris pagrindinius klausimus: 

 Ką - kokias ir kiek prekių gaminti bei paslaugų teikti? 

 Kaip tas prekes gaminti ir paslaugas teikti? 

 Kam gaus ir vartos (naudosis) tas prekes ir paslaugas? 
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Paklausa.  

 

Tikslai: 

 

 Supaţindinti, kokį vaidmenį rinkos ūkyje atlieka kainos. 

 Atskleisti paklausos mechanizmą 

 Parodyti, kaip kainos veikia paklausą.  

 Paaiškinti ryšį tarp individualios paklausos ir rinkos paklausos 

 Apibūdinti, kas yra paklausos lankstumas kainoms ir nuo ko jis priklauso 

 

Turinys:  

Paklausa - tai konkrečių prekių arba paslaugų kiekiai, kuriuos vartotojai (pirkėjai) 

konkrečiu metu nori ir gali įsigyti esant įvairioms jų kainoms. Paklausos kreivė leidţiasi ţemyn  iš 

kairės į dešinę, parodydama, kad kuo yra maţesnę prekių kainą, tuo daugiau vartotojai pasirengę jos 

nupirkti. Kainos įtaka paklusai yra vadinama kainų poveikiu. Tokią ţmonių elgseną paaiškina 

keturi veiksniai: perkamoji galia, maţėjanti asmeninė vertė, maţėjantis ribinis naudingumas ir 

galimybė rasti pakaitalų. 

Rinkos paklausa yra visų individualių paklausų konkrečioje rinkoje konkrečiu metu 

suma. 

Kainų poveikio galia priklauso nuo prekių paklausos jautrumo kainų kitimui arba nuo 

paklausos lankstumo kainoms. Jei kainų poveikis paklausai stiprus - sakoma kad prekių paklausa 

lanksti. Šiuo atveju ir nedidelis tos prekės kainos pokytis sukels santykinai didelį tos prekės 

paklausos pasikeitimą. O jei kainų poveikis paklausai silpnas - sakoma, kad paklausa nelanksti. 

Šiuo atveju pakitus prekės kainai jos paklausa pasikeičia labai neţymiai. 

 

 Pasiūla 

 

Tikslai: 

 Atskleisti pasiūlos mechanizmą 

 Parodyti, kaip kainos veikia pasiūlą.  

 Paaiškinti ryšį tarp individualios pasiūlos ir rinkos pasiūlos. 

 Apibūdinti, kas yra pasiūlos lankstumas kainoms ir nuo ko jis priklauso. 
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Turinys: 

 

Pasiūla - tai įvairūs konkrečios prekės kiekiai, kuriuos jos gamintojas konkrečiu metu nori ir gali 

parduoti, esant skirtingoms tos prekės kainoms. Rinkos pasiūla - tai visų prekės gamintojų pasiūlų 

suma konkrečioje rinkoje konkrečiu metu. Pasiūlos kreivės gali būti įvairių formų - atsiţvelgiant į 

pasiūlos lankstumą. Jei kainos pokytis smarkiai keičia gaminio pasiūlos apimtį, tai kainų poveikis 

yra stiprus ir pasiūla vadinama lanksčia kainoms. Kainų didėjimas ar maţėjimas siunčia signalus 

prekių ir paslaugų gamintojams bei tiekėjams. Kainų pokyčiai skatina juos didinti arba maţinti 

gamybą. Kainų kilimas pritraukia naujus gamintojus, tuo tarpu smuktelėjusios kainos verčia 

gamintojus palikti to gamino rinką. Tokį kainų vaidmenį ekonomistai vadina gamybą skatinančia 

kainų funkcija. 

 

 Konkurencija, kaina, produktų įvairovė 

 

Tikslai: 

 Paaiškinti, kaip pasiūla ir paklausa sulygina pirkėjų norimus pirkti, o pardavėjų norimus parduoti 

prekių ir paslaugų kiekius. 

 Supaţindinti su stoka bei pertekliumi ir kaip rinkoje konkurencija juos panaikina. 

 Parodyti, kaip rinkos pusiausvyros kaina motyvuoja gamintojus kurti prekes bei paslaugas. 

 Paaiškinti paklausos ir pasiūlos pokyčių poveikį rinkos pusiausvyros kainai. 

 Supaţindinti, kaip veikia konkurencijos mechanizmas. 

 Paaiškinti kaip vyksta konkurencija skirtingų tipų rinkose. 

 Supaţindinti su rinkodaros funkcijos turiniu bei jos organizavimu įmonėje. 

 

Rinkos pusiausvyra – tai situacija kaip paklausos ir pasiūlos kiekis sutampa, esant pusiausvyros 

kainai. Tai vienintelė kaina, kuri subalansuoja arba, kaip sakoma, “išvalo“ rinką. Rinkos 

pusiausvyra – tai ideali situacija, kuri retai pasitaiko realioje situacijoje. Rinka nėra pusiausvyroje 

esant stygiui arba pertekliui. Rinkos kaina atlieka tokias pagrindines funkcijas: 

Seikėjimas (kitaip tariant - normavimas, nustatymas, kiek kas vartos) tarp ţmonių tai, ko 

visiems nepakanka. Seikėjimas reiškia produkto paskirstymą arba skyrimą kam nors. 

Skatinimas. Jos skatina ţmones kurti prekes ir paslaugas. Kalbant tiksliau, ţmonių noras ir  

pasiryţimas  gaminti prekes ir teikti paslaugas labai priklauso nuo to, kokiu būdu jos bus 

seikėjamos vartojimui.  
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Kainos ir gamybos apimties kitimas. Produkto paklausa ar pasiūla gali keistis, todėl kiekviena 

rinkos kaina, laikui bėgant, gali pakilti arba smukti. Vienų prekių kainos gali padidėti, kitų - 

sumaţėti. Jei rinkos pusiausvyros kainos krinta, keičiasi ir paskatos gaminti tuos produktus. 

Rinkos pusiausvyros kainos rinkos ūkio sistemoje teikia gyvybiškai svarbią informaciją bei 

paskatas. Jos praneša verslininkams, kokių prekių ir kiek nori įsigyti vartotojai. Jos taip pat 

informuoja vartotojus apie jiems reikalingų prekių gamybos ir paslaugų teikimo kaštus. Kainų 

informacija remiasi ir verslininkai, ir vartotojai, kai jie sprendţia, ką gaminti ir ką vartoti. 

 

Tobuloji konkurencija – tai tokia rinka, kurioje veikia pakankamai daug gamintojų (pardavėjų) ir 

vartotojų (pirkėjų) ir nė vienas jų negali paveikti rinkos kainos. Tokios rinkos bruoţai: daug rinkos 

dalyvių (pirkėjų ir pardavėjų), identiškos (panašios) prekės ir paslaugos, išsamus informuotumas, 

nėra kliūčių patekti į rinką. Esant tokioms sąlygoms, gamintojas negali nustatyti savo produkto 

kainos pats. Tai daro pati rinka, svyruojant paklausai ir pasiūlai.  

Monopolinė konkurencija - tai rinka, kurioje daugelis gamintojų siūlo panašius, tačiau ne 

identiškus, o kuo nors besiskiriančius tos pačios paskirties produktus. Norint sėkmingai konkuruoti 

tokioje rinkoje, gamintojas turi pateikti vartotojui išskirtinį pasiūlymą. Išsiskirti galima:klientų 

aptarnavimu, garantija ir prieţiūra, prestiţu.  

Oligopolija yra tokia rinkos struktūra, kurioje veikia keli (paprastai trys-penki) stambūs gamintojai, 

tiekiantys beveik visus produktus. Palyginus su monopoline konkurencija, oligopolija pasiţymi 

dideliu koncentracijos laipsniu.  

Rinka, kurioje yra tik vienas gamintojas (pardavėjas), vadinama monopolija. Monopolijoms 

būdingos šios savybės: 

 Vienas  gamintojas (pardavėjas). 

 Nėra artimų produkto pakaitalų. Nėra nė vienos kitos panašų produktą siūlančios įmonės. 

Pirkėjas, nutaręs pirkti kaţkiek produkto, yra verčiamas mokėti monopolininko nustatytą kainą. 

 Kliūtys kitiems patekti į rinką. Patekti į tokią rinką labai sudėtinga, nes arba reikia didelio 

pradinio kapitalo, arba specialiųjų leidimų, kuriuos išduoda valstybė. 

Rinkodara – tai socialinis ir vadybinis procesas, kurio metu įmonės siekia patenkinti vartotojų 

poreikius ir gauti pelną 

Informacijos 

surinkimas 

Įmonės renka duomenis apie rinką, kad galėtų paţinti savo 

vartotoją ir prognozuoti savo gaminio pardavimus. 

Pirkimas Prieš patiekiant prekę vartotojui, ją iš pradţių reikia atrinkti 

ir nupirkti iš gamintojo arba prekiautojo didmenomis. 

Transportavimas Prekes reikia nugabenti į parduotuvę arba kitą prekybos 
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vietą. 

Pardavimas Prekes reikia reklamuoti, “stumti” į rinką ir parduoti. 

Saugojimas Įmonės sukaupia daugiau prekių, negu gali per vieną dieną 

parduoti. Atsargas reikia tvarkingai saugoti ir kontroliuoti, 

kol jos bus parduotos. 

Finansavimas Norint įsigyti pardavimui skirtų prekių, gali prireikti surasti 

pinigų arba imti paskolą. 

Standartizavimas Standartizavimas yra bendros prekėms ir paslaugoms 

keliamų reikalavimų sistemos sukūrimas. 

Klasifikavimas Klasifikavimas yra produktų grupavimas pagal kokybę arba 

dydį. 

Rizikos valdymas Verslo ţmonės rizikuoja patirti nuostolį, jei reikalai pakryps 

neplanuota linkme. Rizikos valdymo kategorijai priklauso 

veiksmai, maţinantys tokią riziką. 

 

 

Valstybės vaidmuo ekonomikoje  

 

Pagrindiniai tikslai: 

 

 Supaţindinti su pagrindiniai valstybės ekonominės veiklos rezultatų skaičiavimo metodais ir 

rodikliais 

 Parodyti kainų įtaką bendrajam vidaus produktui 

 Paaiškinti vartotojų kainų indekso skaičiavimo metodiką. 

 

Turinys: 

 

Bendrasis vidaus produktas - pagrindinis rodiklis, kurie leidţia išmatuoti valstybės ekonomikos 

veiklos rezultatą ir palyginti atskirus ekonomikos vystymosi laikotarpius.  

Nacionalinės sąskaitos – tai tarptautiniu mastu pripaţinta standartizuotų rodiklių sistema, pateikianti 

plačią nacionalinės ekonomikos raidos apţvalgą. Į nacionalines sąskaitas įtraukti rodikliai leidţia 

išmatuoti visos ekonomikos sistemos veiklos rezultatą ir atskleisti veiksnius, kurie darė įtaką jos 

plėtrai. Nacionalinės sąskaitų sistemos pagrindas – bendrasis vidaus produktas (BVP). Bendrasis 
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vidaus produktas (BVP) yra prekių ir paslaugų, sukurtų šalyje per metus, piniginių verčių suma. 

Bendrajam vidaus produktui apskaičiuoti naudojami trys metodai: pajamų metodas, išlaidų 

metodas, pridėtinės vertės metodas.  

Kiti BVP skaičiavimo rodikliai. Grynasis nacionalinis produktas – tai BVP minus amortizacija 

Nacionalinės pajamos – tai grynasis nacionalinis produktas minus netiesioginiai verslo mokesčiai. 

Asmeninės pajamos – tai nacionalinės pajamos minus socialinio draudimo įmokos, verslų 

mokesčiai, nepaskirstytas pelnas plius transferiniai mokesčiai. Disponuojamos pajamos – tai 

asmeninės pajamos minus asmeniniai pajamų mokesčiai. 

Nominalusis BVP – tai einamaisiais metais pagamintų prekių bei paslaugų vertė, išmatuota 

einamųjų metų kainomis. Realusis BVP – tai einamaisiais metais pagamintų prekių bei paslaugų 

vertė, išmatuota bazinių metų kainomis. Nominaliajam BVP perskaičiuoti į realųjį BVP, 

naudojamas vartotojų prekių kainų indeksas (VPKI). Vartojamųjų prekių kainų indeksas – tai 

rodiklis, rodantis vartojamųjų prekių ir paslaugų vidutinį kainų lygio pokytį per tam tikrą laiko 

tarpą. 

 

 Verslo atsakomybė visuomenei 

 

Pagrindiniai tikslai: 

 

 išsiaiškinti kaip juda pinigai, prekės ir paslaugos;  

 suprasti, kokią įtaką bendruomenė gali daryti įmonei ir kokią įmonė – bendruomenei;  

 ugdyti savo kaip aktyvaus piliečio savybes. 

 

 

Diskusijų temos, kaip įmonė turi elgtis su bendruomene. 

 

Suskirstykite dalyvius į grupes po keturis ir kiekvienai grupei paskirkite po situaciją pateiktą 

ţemiau.  

 

1. Greta jūsų įmonės gyvenantys ţmonės paprašė, kad įmonė skirtų pinigų nusikalstamumui šiame 

rajone sumaţinti. Dauguma įmonėje dirbančių ţmonių kaip tik gyvena šiame rajone. Suteikus 

paramą, sumaţėtų įmonės pelnas. Kokios įmonės prievolės akcininkams? Kokios – bendruomenei? 
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2. Jūsų įmonė gamina ţaislus septynerių metų ir vyresniems vaikams. Neseniai keletas jų paspringo 

jūsų didţiausią pasisekimą turinčio ţaidimo dalimis. Ką turėtumėte daryti: surinkti visus parduotus 

ţaislus, paskelbti laikraštyje ir per televiziją, kad jais pavojinga ţaisti, tyliai ištaisyti klaidas ir 

pagerinti ţaidimą ar iš viso nutraukti gamybą? Kokios yra įmonė prievolės vartotojams, o kokios – 

akcininkams? 

 

3. Jūsų bendrovei priklausančios uţkandinės vedėjas sutaupė pinigų ir padidino pelną, įdarbindamas 

vyresniuosius dalyvius. Jie dirba tik po kelias valandas per dieną, todėl jiems nereikia mokėti viso 

minimalaus atlyginimo, be to, jie neprašo lengvatų, kaip visą dieną dirbantys ţmonės. Ar vedėjas ir 

toliau turėtų taip daryti? 

 

4. Įmonės vadybininkai tvirtina, kad dviračių gamybą galima padidinti du kartus, atleidus 200 

darbuotojų ir vietoje jų sumontavus automatinę įrangą. Kaip spręsite, ką pirmiausiai atleisite iš 

darbo? Kokios jūsų prievolės šiems darbuotojams? O kokios – akcininkams? 

 

Diskusija apie įmonių etiką. Analizuoti kaip vienoje ar kitoje situacijoje elgtųsi pats dalyvis. 

 

 Paprašykite dalyvių papasakoti apie jų aplinkoje esančias įvairias įmones: kavines, 

parduotuves, gamyklas ir pan. Paklauskite jų, ar jų nuomone teisingai elgiasi įmonės su savo 

darbuotojais? Kodėl taip arba kodėl ne? Diskusijos metu tegul dalis dalyvių atstovauja įmonės 

savininkus, o dalis – įmonės darbuotojus, o trečia dalis – miestelio gyventojus. 

 Po diskusijos paklauskite, kodėl dalyvių nuomonė apie įmonę ir kaip ji turėtų elgtis 

keičiasi nuo to, kam jie atstovauja? Dalyviai turi suprasti, kad įmonei svarbu dar ir pelningai dirbti, 

todėl daţnai ji moka maţesnius atlyginimus arba atleidţia darbuotojus, kartais ji keičia darbuotojus 

arba pastato naujus įrenginius ir tuomet atleidţia dalį darbuotojų ir pan. 

 

 

Sukurti savo etikos kodeksą. 

 

Pasakykite dalyviams, kad realiame gyvenime ir ţmonės elgiasi pagal tam tikras taisykles. Tos 

taisykles tai yra mūsų pačių sukurtos ir mums priimtinos taisyklės. 

Suskirstykite dalyvius po du ir paprašykite sukurti savo etikos kodeksą. Atkreipkite jų dėmesį, kad 

rašydami pagalvotų ne tik apie tai, kaip jie elgiasi su kitais, bet ir kaip norėtų, kad kiti elgtųsi su 

jais. 
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Kai dalyviai baigs dirbti porose, paprašykite savo sukurtą etikos kodeksą pristatyti. Aptarkite ir 

paruoškite bendrą etikos kodeksą.  

 

Asmeninio gyvenimo kelias, įgūdžiai, vertybės. Asmeninių sprendimų 

priėmimas 

 

Pagrindiniai tikslai: 

 išsinagrinėti, kokie įvykiai nuvyko praeityje, kokias savybes jie išugdė; 

  pamąstyti apie savo ateivytį ir pabandyti ją paplanuoti. 

 išsiaiškinti, kokie asmeniniai pomėgiai, įgūdţiai ir vertybės; 

 kaip asmeninius pomėgius, įgūdţius ir vertybes galima kuo efektyviau panaudoti ateities 

gyvenime 

 a) suprasti sprendimų priėmimo svarbą;  

 b) įvertinti sprendimo priėmimo padarinius;  

 

ASMENINIO GYVENIMO KELIAS 

 

„Gyvenimo maršrutas” 

Paprašykite dalyvių uţduotį „Gyvenimo maršrutas“.  

 

Galimi įvykiai, dalyvių reikia paprašyti pridėti savo įvykių. 

 Kada įsigijote automobilio vairavimo teises? 

 Kada baigsite vidurinę mokyklą? 

 Ar rengiatės papildomai mokytis?  

 Ar tikitės pakeliauti? 

 Ar norite turėti savo namą? 

 Ar numatote gyventi čia, kur gimėte, ar norite persikraustyti į kitą miestą, rajoną? 

 Kokiu profesijos “maršrutu” norėtumėte eiti?  

 Jei nesate pasirinkę, nubrėţkite kelis maršrutus. 

 Ar daug tikitės uţdirbti? 



 13 

 

Paraginkite dalyvių būti kūrybingiems. Galima juos vaizduoti: 

 kaip kelių ţemėlapį, 

 kalnų kelio gyvatuką, 

 per prizmę išdėstytus įvykius, 

 kaip augančio medţio rieves ir t.t. 

Pabrėţkite, kad maršrute turi būti parodyti svarbiausi jų gyvenimo įvykiai. 

Kai dalyviai baigs uţduotį, paklauskite, ar kuris nors iš jų nesutiktų parodyti ir papasakoti 

savo „Gyvenimo maršruto”.  

 

Paprašykite jų pamąstyti ir padiskutuoti „Kuriose maršruto vietose išsidėstė jų trumpalaikiai 

ir ilgalaikiai tikslai?“. 

 

 

Savęs pažinimas. Dalyviai išvardina savo asmeninius pomėgius, įgūdžius ir vertybes 

 

Paprašykite dalyvių pagalvoti ir aprašyti savo mintis į tokius klausimus: Kokį darbą jūs 

norėtumėte dirbti ateityje? Ką reiktų ir būtų galima padaryti jau dabar, kad gauti norimą darbą? Gal 

svajojate apie nuosavą verslą? Ką manote jūs veiksite su pinigais, kuriuos uţdirbsite? 

Kai dalyviai bus pasiruošę, paprašykite jų pasidalinti savo mintimis. Taip pat paklauskite, ar 

buvo sunku atsakyti sau į šiuos klausimus? 

 

Savęs pažinimas 

Pasakykite dalyviams, kas savęs paţinimui labai svarbūs yra asmeniniai: įgūdţiai, pomėgiai, 

vertybės. Lentoje nubrėţkite trikampį, kurio viršūnėse būtų įgūdţiai, pomėgiai ir vertybės (galite 

...... 

45 metai 

40 metų 

35 metai 

30 metų 

25 metai 

20 metų 
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pasiremti ţemiau pateiktu pavyzdţiu) ir pasakykite dalyviams, kad tai yra savęs paţinimo trikampis. 

Pasakykite dalyviams apibrėţimus: 

Įgūdžiai: asmens gabumai/talentai ir gebėjimai. Pasakykite, kad neabejotinai kiekvienas 

ţmogus turi talentų ir gebėjimų. Dauguma talentų ir gebėjimų įgyjami jau dabar mokykloje, o 

panaudojami galbūt bus tik vėliau gyvenime. Paprašykite dalyvių parašyti bent keletą savo įgūdţių 

ir pasidalinti savo mintimis su klase. 

Pomėgiai: asmens veiklos ar hoby, kuriems skiriama pirmenybė. Paprašykite dalyvių uţrašyti 

keletą savo pomėgių. Atkreipkite jų dėmesį, kad kai kurie jų pomėgiai gali sutapti su įgūdţiais, o tai 

reikštų, kad jie mėgsta veikti tai, kam yra gabūs. Taip pat paprašykite, kad jie uţrašytų keletą 

dalykų, ką jie mėgsta maţiau arba nemėgsta. 

Vertybės: asmens įsitikinimai ir idealai. Trikampio viršuje uţrašykite vertybės. Pateikite 

apibrėţimą dalyviams. Pateikite vertybių iš sąrašo arba savo asmeninių vertybių pavyzdţių: 

Rūpinimasis kitais  Sąţiningumas  Patikimumas 

Ryţtingumas   Principingumas  Pasiaukojimas 

Dorumas   Ištikimybė   Tolerancija 

Gerumas   Atkaklumas   Pasitikėjimas 

Paaiškinkite, kad skirtingi ţmonės turi skirtingas vertybes. Ne kiekvieno vertybės yra tokios 

pat, tačiau svarbu kiekvienam nuspręsti, kokias vertybes ji ar jis turi. 

 

 

Asmeninių sprendimų priėmimas.  

 

Pateikite dalyviams du pasirinkimus ir paprašykite pasirinkti vieną iš jų. Pasirinkę vieną 

pasiūlymą dalyviai nueina į vieną klasės dalį, kiti – į kitą. Kai dalyviai išsiskirstys į grupes, 

paprašykite jų pasakyti, kodėl jie padarė tokį pasirinkimą. 

 

Pirmas pasirinkimas: labiau mėgstantys ledinukus į kairę, šokoladinius saldainius į dešinę. Tu 

renkiesi! 

 

Antras pasirinkimas: labiau mėgstantys filmus-komedijas į kairę, veiksmo filmus į dešinę. Tu 

renkiesi! 

 

Trečias pasirinkimas: labiau mėgstantys šunis į kairę, kates į dešinę. Tu renkiesi! 

 

Ketvirtas pasirinkimas: labiau mėgstantys picas į kairę, McDonalds mėsainius į dešinę. Tu renkiesi! 
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Penktas pasirinkimas: labiau mėgstantys futbolą į kairę, krepšinį į dešinę. Tu renkiesi! 

 

Pasakykite dalyviams, kad jie renkasi kiekvieną dieną, vieni pasirinkimai yra maţi, kiti dideli. 

Jie renkasi jau dabar, taip pat turi nuspręsti, kaip ir kiek mokytis, vėliau jie rinksis karjerą, 

gyvenimą. Svarbu, kad kiekvienas pasirinkimas būtų iš anksto apgalvotas. 

 

Paprašykite dalyvių išvardyti savo kasdieninius pasirinkimus. Tegul jie paaiškina, kodėl 

pasirinko vieną ar kitą sprendimą. 

 

 

Pateikti savo svarbiausių gyvenime sprendimų pavyzdžių. Pasakyti teigiamus ir/ar 

neigiamus sprendimų padarinius. 

 

Pasakykite dalyviams, kad šiandien su jais kalbėsite apie sprendimų priėmimą. Paaiškinkite, 

kad kiekvienas jų sprendimas gyvenime gali turėti teigiamų arba neigiamų pasekmių. Apibrėţkite 

pasekmę kaip sprendimo rezultatą.  

Pasakykite dalyviams, kad kiekvienas iš jų daro svarbų sprendimą, pvz. dėl karjeros.. Ţmonės 

daţniausiai pasirenka profesiją, kuri dera su jų įgūdţiais, pomėgiais ir vertybėmis. 

 

Paprašykite dalyvių pasidalinti mintimis apie neseniai priimtus sprendimus, kurie turėjo 

svarbių ir rimtų prieţasčių. Paprašykite jų paaiškinti, kaip jie apsisprendė. 

 

Pasakykite, kad yra būdais, kuris naudojamas priimant svarbius ar rimtus sprendimus. Ţemiau 

aprašytą procesą naudodami ţingsnis po ţingsnio jūs galite pasiekti geriausio pasirinkimo: 

1. Apibrėţkite sprendimą, kurį reikia priimti. 

2. Apsvarstykite visus įmanomus sprendimus. Susirašykite juos. 

3. Įvertinkite visus pasirinkimus. 

4. Pasirinkite geriausią pasirinkimą. 

5. Sudarykite planą ir pradėkite veikti. 

6. Apsvarstykite rezultatus, kurie bus po šio jūsų pasirinkimo. 

 

 

 

Bendravimas, santykių užmezgimas 
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Pagrindiniai tikslai: 

 suprasti, kad bendravimo įgūdţiai labai svarbūs kasdieniniame gyvenime bei karjeroje; 

 lavinti savo ţodinį ir neţodinį bendravimą; 

 suprasti bendravimo įgūdţių svarbą. 

 suprasti, kaip uţmezgami santykiai 

 

 

Paklauskite dalyvių, ką, jų manymu, reiškia sąvoka „bendravimo įgūdţiai”. Atsakymus 

uţrašykite lentoje. Jūsų sudarytame sąraše turėtų būti daug toliau išvardytų dalykų: 

manieros, 

elgesys, 

poţiūris į kitus, 

etiketas, 

etika, 

bendravimas kalbant ir kitais būdais. 

Bendravimo įgūdžiai yra mūsų elgesys, kai sąveikaujame su kitais ţmonėmis. 

 

Paţymėkite, kad apibūdinti, kas yra bendravimo įgūdţiai, nėra lengva. Bendravimo įgūdţiai 

yra mūsų elgesys, kai mes sąveikaujame su kitais ţmonėmis. Pastarieji labiausiai kreipia dėmesį į 

tai, kaip mes kalbamės su jais, kaip jų klausomės ir kaip gerai „suvokiame” arba vertiname 

situacijas. Bendravimo įgūdţiu gali būti ir tai, ką mes pasakome (ir ko nepasakome) kitam ţmogui, 

taip pat mūsų poelgiai, tai, kaip reaguojame į kitų ţmonių veiksmus. 

Lygiai taip, kaip dėstytojai viliasi, kad dalyviai elgsis pavyzdingai, taip ir darbdaviai tikisi, kad 

darbuotojai elgsis tinkamai. Paprašykite dalyvių pasakyti kokią nors vidaus elgesio mokykloje 

taisyklę. Tada pasakykite porą jūsų arba kitose darbovietėse galiojančių taisyklių. Pasakykite, kad 

darbdaviai daţnai savo norus įvelka į taisyklių drabuţį. Pateikite tokių taisyklių pavyzdţių arba 

pateikite šias: 

- Būti patalpose leidţiama nuo 8 val. ryto iki 5 val. vakaro nuo pirmadienio iki penktadienio. 

Norint patekti į patalpas kitu metu, reikia gauti savo tiesioginio vadovo leidimą. 

- Į visus telefono skambučius privalu atsakyti ne vėliau kaip po antro skambučio. 

- Darbuotojai turi dėvėti kas dieną skalbiamą uniformą. 

- Jeigu turite, pasinaudokite mokyklos parengtomis dalyvių elgesio taisyklėmis. 

Paklauskite dalyvių, ar jie sutinka su tokiomis taisyklėmis. Aptarkite trumpai su jais klausimą, 

kodėl darbdaviams reikia nustatyti taisykles. Bankams, pavyzdţiui, rūpi saugumo reikalai, o 
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daugelis paslaugas teikiančių įmonių priklauso nuo to, kaip bendraus telefonu su savo klientais. Kas 

norės valgyti restorane, kurio padavėjai vilki riebalų dėmėmis „išmargintais” drabuţiais. 

 

Pasakykite dalyviams, kad dabar jie patys galės suformuluoti savo taisykles. Suskirstykite 

klasę į grupes po keturis – penkis dalyvius ir liepkite joms išsirinkti savo vadovus. Kiekvienai 

grupei skirkite skirtingas darbo aplinkas. Pavyzdţiais imkite dalyviams paţįstamas vietos įmones. 

Liepkite grupių vadovams perskaityti grupėms skirtos darbo aplinkos aprašymą, taip pat temų, 

kurioms buvo sukurtos taisyklės, pavadinimus ir pačias taisykles. Kartu aptarkite, kodėl, jų 

manymu, šių taisyklių reikia ir kodėl jos suformuluotos būtent taip. Pasiūlykite klasei sugalvoti 

naujų papildomų taisyklių. 

Grupėms baigus darbą, dalyvių paklauskite šių dalykų: 

- Ar darbe pakanka tik nenukrypti nuo veikiančių taisyklių? Ne. 

- Ar taisyklės pakeičia bendravimo įgūdţius? Veikiausiai ne. 

Paaiškinkite, kad daugelis įmonių sukūrė taisykles darbuotojams, tačiau bendravimo įgūdţių 

taisyklių nėra. Nepaisant to, darbdaviai įsitikinę, kad darbuotojai šiuos įgūdţius turi. Iš tikrųjų, 

bendravimo įgūdţiai daţnai yra tas dalykas, dėl kurio jus gali priimti į darbą, paaukštinti pareigas, o 

gali net ir atleisti iš darbo. 

Priminkite dalyviams, kad daugelis įmonių turi sukūrusios elgesio darbe taisykles, tačiau jos 

neturi bendravimo įgūdţių taisyklių. Atkreipia dėmesį į tai, kad taisyklės nereikalauja ţmogaus 

bendravimo įgūdţių, tačiau neturint jų, labai sunku įsidarbinti. Tuo tarpu asmeniniai konfliktai yra 

pagrindinė prieţastis, dėl kurios ţmonės netenka darbo. 

 

 

Vaidina įvairias situacijas, lavina žodinį ir nežodinį bendravimą. 

 

Pasakykite dalyviams, kad, tarpusavyje keisdamiesi informacija, mes pasitelkiame 

bendravimo įgūdţius. Informacija gali būti perduodama tiek ištartu ţodţiu, tiek ir kitais būdais. 

 

 

Veiksminga Neveiksminga 

Kalbantis su ţmonėmis, vadinti juos vardais Kreiptis į kitus „ei!” ir „tu” 

Duoti aiškius nurodymus Vyrauti pokalbyje 

Klausytis Nekreipti dėmesio į pašnekovo išsakytus 

nuogąstavimus 

Rodyti dėmesingumą Būti uţsispyrusiam, nenuolaidţiam 
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Ţiūrėti į akis Ţiūrėti į lubas arba į grindis 

Suteikti informaciją ir pasakyti savo nuomonę Nuolat pertraukinėti pašnekovą 

Šypsotis Demonstruoti abejingumą 

Sėdėti tiesiai Rankas laikyti sukryţiavus ant krūtinės 

 Ţvilgčioti į laikrodį 

 

 

Paaiškinkite, kad ir ţodinis, ir bet koks kitoks bendravimas gali būti arba veiksmingi, arba 

neveiksmingi. Pailiustruokite pavyzdţiais iš prieš tai pateiktų dviejų sąrašų. Paprašykite dalyvių 

nustatyti, kuris pavyzdys atitinka veiksmingą bendravimą, o kuris – neveiksmingą ir kodėl. 

Paklauskite dalyvių, kaip jie mano, ar sugeba veiksmingai bendrauti tiek ţodţiu, tiek ir kitais 

būdais. Pasiūlykite jiems įrodyti tai ţaidţiant dalykinį ţaidimą. Pasakykite, kad dirbama bus 

maţomis grupėmis. Dalyviai ekspromtu turės pademonstruoti savo turimus bendravimo įgūdţius. 

Vaidinimams pasirengti skirkite penkias minutes. 

Paprašykite dalyvių pasidalyti savo pastebėjimais su visais. Tegu nurodo ţodinio ir neţodinio 

bendravimo pavyzdţių. 

Kokie vaidmenys buvo suvaidinti? 

Įvertinkite, kaip pasisekė. 

Nurodykite reakcijos į partnerio elgesį pavyzdţių. Tarkime, vienas vaidino šiurkštų 

ţmogų. Kokia buvo kito reakcija? 

Kaip jūs elgtumėtės panašioje situacijoje? (Ko jūs tikrai nedarytumėte?) 

Kokiomis aplinkybėmis jums yra tekę stebėti panašiai besielgiančius ţmones? 

 

Diskusija, kaip galima pagerinti bendravimą su kitais žmonėmis. 

 

Labai svarbu, kad dalyviai suprastų, jog jie gali patys lavinti savo bendravimo įgūdţius. 

Paprašykite dalyvių, kad jie prisimintų ţmogų (draugą, mokytoją, giminaitį ar pan.), su kuriuo jiems 

sekasi bendrauti. Tegul dalyviai parašo, kodėl, jų nuomone, jiems sekasi bendrauti. 

Tuomet paprašykite dalyvių prisiminti ţmogų, su kuriuo jiems nesiseka bendrauti, tuomet 

tegul uţrašo, kodėl jiems nesiseka bendrauti. Iš pradţių dalyviai tegul surašo to kito ţmogaus 

savybes arba veiksmus, kurie, dalyvio nuomone, trukdo jų geram bendravimui. Tuomet paprašykite, 

kad dalyviai surašytų savo savybes ir veiksmus, kurie trukdo jų geram bendravimui. Paprašykite 

dalyvių paaiškinti, ką jie gali padaryti, kad pagerintų bendravimą. Paklauskite jų, ar gali būti 

bendravimas geras, jei stengiasi tik vienas asmuo? Ar gali bent kiek pagerėti bendravimas, jei 

stengiasi tas vienas asmuo? 
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Paprašykite dalyvių išsakyti savo nuomonę, kodėl jiems vieni ţmonės patinka, o kiti ne. 

Dalyvių išvardytas prieţastis surašykite lentoje į du stulpelius. Palyginkite, ar visų dalyvių 

išvardytos prieţastys nėra panašios? Paklauskite kodėl? Kai kurie ţmonės būna daugumos atstumti. 

Paprašykite, kad dalyviai išsakytų savo nuomonę, kodėl? Ką jie patartų tam ţmogui keisti, kad jų 

bendravimas su kitais pagerėtų? 

Paprašykite dalyvių pateikti keletą konfliktinių situacijų. Jas uţrašykite lentoje. Tuomet 

suskirstykite grupėmis. Kiekviena grupė iš visų lentoje surašytų situacijų turi išsirinkti vieną-dvi 

situacijas ir surašyti, ką jų nuomone reiktų padaryti, kad tokios situacijos nekiltų arba kaip 

sušvelninti konfliktinę situaciją. Kai dalyviai darbą baigs, paprašykite jų savo grupės nuomonę 

išsakyti visiems. Leiskite dalyviams aptarti atsakymus. 

 

 

Diskusija, kaip gali būti užmezgami santykiai. 

 

Paprašykite dalyvių prisiminti situaciją, kai jiems teko būti tarp nepaţįstamo(-ų) ţmogaus. 

Kai jie elgėsi, kad susipaţintų, uţmegztų santykius? 

Paklauskite dalyvių, ar jų atsakymai, kaip jie elgėsi tokioje situacijoje, gali būti santykių 

uţmezgimo taisyklės. 

 

Nustatykite bendrumus. 

Uţduokite keletą klausimų, kad išsiaiškintumėte, ką jūs turite bendro, arba pokalbį pradėkite 

abiem neutralia tema. 

Įsiklausykite į kitų ţmonių atsakymus, kad rastumėte, kas jumyse yra bendro. 

Paminėkite vardą ţmogaus, kuris gali būti jūsų bendras paţįstamas arba kolega. 

Stenkitės uţsikabinti net uţ tų dalykų, kurie jus maţai sieja. Jie gali padėti uţmegzti pokalbį. 

 

Parodykite savo sugebėjimus. 

Šauniai laikykitės – ištraukite rankas iš kišenių, būkite ţvalūs, nesurūgę. 

Pasakykite, kokią turite patirtį vienu ar kitu klausimu. Tik nesigirkite. 

Nesistenkite pasirodyti išmanančiu daugiau negu yra iš tikrųjų. 

Rodykite norą bendrauti ir domėjimąsi pašnekovu. 

 

Būkite nuoširdūs. 
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Būkite nuoširdţiai susidomėję; niekas nemėgsta veidmainių. 

Su visais elkitės pagarbiai. 

Neapkalbėkite kitų jiems to negirdint. 

Neturėdami ką malonaus pasakyti, geriau patylėkite. 

 

Laikykitės etiketo. 

Tinkamai renkitės. 

Elkitės pagarbiai. 

Šypsokitės! Rodykite, kad tvirtai stovite ant ţemės. 

Taisyklingai ir raiškiai kalbėkite. 

Būkite gerų manierų. 

 

 

Santykių užmezgimas yra tokia nuo situacijos priklausanti sąveika su kitu ţmogumi, kai 

stengiamasi parodyti susidomėjimą partnerio mintimis ir jausmais, juo pačiu. 

Pasakykite dalyviams, kad: 

Geri santykiai kelia pasitikėjimą. 

Geri santykiai perauga į draugystę. 

Geri santykiai lemia tarpusavio pagarbą. 

Geri santykiai suteikia aiškumo. 

 

 

Komandinis darbas. Lyderystė. Lyderiai. Lyderio savybės. 

 

Pagrindiniai tikslai: 

 suprasti, koks svarbus gyvenime yra komandinis darbas; 

 suprasti, kad komandoje svarbus yra atsakomybės pasidalijimas. 

 išsiaiškinti kaip dalyviai supranta „lyderystės“ sąvoką,  

 turėti savo nuomonę apie tai, kas yra lyderis, o kas ne. 

 palyginti lyderiui ir ne lyderiui būdingas savybes;  

 įvertinti save kaip lyderį. 
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Komandinis darbas yra bendro tikslo siekimas bendradarbiaujant; nuolatinis nusiteikimas 

palaikyti komandos dvasią. 

Surenkite su dalyviais „minčių lietų” ir sugalvokite keletą komandinio darbo pavyzdţių. 

Pateikite porą savo pavyzdţių, palaikykite diskusiją. Komandinio darbo pavyzdţiai: 

sporto komanda, 

politinė kampanija, 

aktorių trupė, 

statybininkų brigada, 

šeima, 

įmonės darbininkų brigados, 

viešbučio personalas, 

lėktuvo įgula, 

Pasakykite dalyviams, jog ne kartą gyvenime teks įsitikinti, kaip svarbu bendradarbiauti, 

siekiant bendro tikslo.  

 

Iškelkite problemą. Ieškokite sprendimo, naudodami „minčių lietaus” būdą: 

skatinkite visus teikti savo siūlymus, 

priimkite visus siūlymus, 

neaptarinėkite ir nevertinkite siūlymo. 

Įvertinkite: 

sugrupuokite panašius siūlymus, 

aptarkite kiekvieno siūlymo privalumus ir trūkumus, 

surikiuokite siūlymus pagal kiekvieno jų pelnytus balus ir išrinkite „geriausią”. 

Kai grupė suras geriausią sprendimą, tik tuomet ima jį įgyvendinti. 

 

Pasiteiraukite komandų, kaip joms sekėsi dirbti drauge, pateikdami šiuos klausimus: 

- Kaip nutarėte, ką gaminsite? 

- Ar visi komandos nariai dirbo drauge? 

- Ar komandos darniai dirbo? Kodėl taip arba kodėl ne? 

 

Pasakykite, kad komandoms daţnai tenka nugalėti įvairius sunkumus. Pavyzdţiui, negali 

pakeisti savo dalyvių, gali tekti dirbti kartu su nepaţįstamais arba nemėgstamais ţmonėmis. 

Aptarkite, kokius įgūdţius komandos tinkamai pritaikė. Paprašykite dalyvių išvardyti idealios 

komandos savybes. Pabrėţkite, kad komandos narių skirtybės esti naudingos. Pavyzdţiui, vien tik iš 

kūrybingų ţmonių suburta komanda gali parengti nuostabų projektą, tačiau nebus, kas jį 
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įgyvendina. Iš analitikų sudaryta komanda taip pat gali parengti puikų planą, tačiau jam gali trūkti 

kūrybingumo ir novatoriškumo. 

 

Paprašykite dalyvių išvardyti keletą ţmonių ir kuo jie verčiasi, kurie ateina jiems į galvą, 

išgirdus ţodį „lyderis”. Uţrašykite išvardytus ţmones bei jų veiklos sritį lentoje. Pasiūlykite rinktis 

lyderius tiek iš savo aplinkos, tiek iš bendruomenės bei iš tokių veiklų, kaip politika, verslas, 

sportas, mada ir religija. Šalia išvardytų pareigų uţrašykite ir tų ţmonių savybes. Jūsų parengtas 

sąrašas gali atrodyti kad ir taip: 

Vardas, pavardė, pareigos Savybės 

Valdas Adamkus, Prezidentas Poveikio kitiems darymas 

Jurgis Kairys, lakūnas Pastebimas  

Šarūnas Marčiulionis, krepšininkas Universalumas 

Justinas Marcinkevičius, poetas Autoritetas  

Maironis, poetas Įkvėpimo pavyzdys 

 

Paprašykite dalyvių papasakoti apie mokykloje nusistovėjusią hierarchiją. Tegul jie nurodo, 

ką vertina kaip mokyklos lyderius ir kodėl. 

 

Diskusija, kas yra lyderis. 

 

Paklauskite: „Ar, norint būti lyderiu, būtina uţimti tam tikras pareigas? Kas lemia lyderystę: 

pareigos, savybės ar ir viena, ir kita?” Duokite šiek tiek laiko dalyviams pasiginčyti. 

Pakvieskite dalyvius pateikti įvykių arba veiklos pavyzdţių, kai jiems teko lyderių vaidmuo. 

Aptarkite, kokie jų turimi įgūdţiai arba bruoţai pavertė juos lyderiais. 

Pasakykite dalyviams, kad lyderiai negali būti be savo šalininkų.  

Jei dalyviams įdomu, galite paskaityti keletą minčių apie lyderius: 

- Yra tik vienas lyderio apibrėţimas - tai šalininkų turintis ţmogus. 

- Mokslininkas sako, kad lyderystę parodo rezultatai, t.y. šalininkų padaryti geri 

darbai. 

- Lyderiai krinta į akis, todėl jie tampa pavyzdţiu kitiems. 

- Pelnyti garbę, įgyti privilegijų, uţimti aukštus postus arba uţdirbti daug pinigų - visa 

tai nėra lyderystės poţymiai. Lyderystė - tai atsakomybės prisiėmimas. 

- Jie (lyderiai) yra aktyvūs, o ne pasyvūs, jie patys kuria idėjas, o ne klausosi, ką kiti 

siūlo.  
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Lyderiams būdingas aktyvus tikslo siekimas. Lyderis veikia ţmonių nuotaikas, suţadina 

vaizduotę ir lūkesčius. Turint galvoje verslo reikalus, jis  suformuluoja išskirtinius įmonės tikslus ir 

siekius. Viso šito poveikio dėka keičiasi ţmonių nuomonė apie tai, ko yra norima, kas yra galima ir 

kas yra būtina. 

 

Pasakykite, kad, būdami daugelio bendrijų – pvz. draugijų ir klubų – nariais, dalyviai gali 

pasireikšti kaip lyderiai. Jie gali generuoti savo idėjas, o ne tik eiti kitų grįstais takais. Jie gali veikti 

kitus ţmones įvairiausiose situacijose. 

Atsineškite laikraščių straipsnių apie sprendimus, kurie turėjo įtakos bendruomenei. Aptarkite 

klausimą, kas priėmė tuos sprendimus. 

Pabrėţkite, kad lyderiai lemia permainas. Galite paklausti dalyvių šių dalykų: 

- Kodėl pienas yra pasterizuojamas? Mokslininkas Lui Pasteras (Louis Pasteur) išrado būdą 

kenksmingoms bakterijoms piene sunaikinti. 

- Kokiu būdu ekrane juda animacinių filmų herojai? Animatorius Voltas Disnėjus (Walt 

Disney) sugalvojo animacijos procesą. 

- Kas turėjo įtakos daugeliui politikos veikėjų? Mahatmos Gandţio (Mahatma Gandhi), 

buvusio Indijos ministro pirmininko, taikaus pasipriešinimo teorija. 

- Kaip Bilas Geitsas (Bill Gates) tapo asmeninių kompiuterių pramonės lyderiu? Jis 

numatė, kad kompiuteriais bus mielai naudojamasi namuose, ir įkūrė verslą savo idėjai 

įgyvendinti. 

Pateikite du – tris lyderystės pavyzdţius iš vietos bendruomenės arba savo asmeninio 

gyvenimo. Pasiūlykite dalyviams pateikti savo pavyzdţių. Pabrėţkite, kad lyderiai daţnai pakeičia 

mūsų gyvenimą mums nelaukta kryptimi. Pateikiant pavyzdţius, leiskite dalyviams diskutuoti, 

išsakyti savo nuomonę, ar tikrai visi sutinka, kad vienas ar kitas asmuo yra lyderis. 

 

 

Savybes, kurios būdingos lyderiams. 

 

Paklauskite dalyvių, ar sunku nusakyti, kas yra lyderystė. Kodėl? Panaudokite ţemiau esančią 

lentelę „Lyderiai ir ne lyderiai”. Dviem dalyviams liepkite perskaityti, kas ten parašyta. Vienas 

tegul skaito skiltį „Lyderiai”, kitas – „Ne lyderiai”. Keiskite skaitančiųjų poras. 

 

Lyderiai Ne lyderiai 

Sutelkia ţmones darniam darbui. Vadovauja sumaiščiai. 
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Mėgsta bendrauti su ţmonėmis. Šalinasi ţmonių. 

Nereikalauja rezervuotos vietos automobiliui 

statyti, nereikia atskiro vonios kambario. 

Reikia ir viena, ir kita. 

Vadovauja dalyvaudami įmonės veikloje. Vadovauja nedalyvaudami įmonės veikloje. 

Į darbą ateina anksti, išeina vėlai. Į darbą ateina vėlai, išeina laiku. 

Įdėmūs klausytojai. Iškalbingi. 

Su visais draugiški. Sunkiai prieinami. 

Sąţiningi. Ne visai sąţiningi; išnaudoja kitus. 

Kuklūs. Pasipūtę. 

Atkaklūs; imasi sudėtingų problemų. Išsisukinėjantys; gudrūs kaip lapės. 

Sudėtingus dalykus pateikia aiškiai ir 

suprantamai. 

Komplikuoja padėtį (viską pateikia 

sudėtingai). 

Toleruoja atvirai išsakytą nesutikimą. Netoleruoja atvirai išsakyto nesutikimo. 

Atsimena ţmonių vardus. Neatsimena ţmonių vardų. 

Pasitiki ţmonėmis. Pasitiki tik tuo, kas yra parašyta. 

Ţino, kada reikia leisti kitiems priimti 

sprendimus. 

Visus sprendimus priima pats. 

Daţnai prisiima atsakomybę uţ klaidas. Ieško “atpirkimo oţio”. 

Įvertina, pagiria kitus. Visus nuopelnus prisiima sau. 

Dalijasi informacija su visais. Informacija juda tik viena kryptimi – į 

„viršų“, į jo/jos kabinetą. 

Gerbia visus vienodai. Gerbia tik jam/jai pataikaujančius ţmones. 

Bendrauja tiesiogiai. Mėgsta paţymas, ataskaitas ir elektroninį 

paštą. 

Tiesūs. Sukti, gudraujantys. 

Nuoseklūs. Nenuspėjami. 

Atviri. Paslaptingi. 
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Tesi savo ţodį. Netesi savo ţodţio. 

Jų kabinetai paprasti. Jų kabinetai ištaigingi. 

Įmonė yra svarbiausia jų gyvenime. Pirmiausia rūpi “aš”. 

Klaidas vertina kaip pamoką ateičiai. Klaidas vertina kaip baustiną reiškinį. 

Patraukia dėmesį. Sukelia apatiją. 

Turi ilgalaikius tikslus. Turi trumpalaikius tikslus; nesugeba 

planuoti daugiau negu savaitę į priekį. 

 

Baigus skaityti, pasakykite dalyviams, kad lyderiai gali tiek turėti, tiek ir neturėti išvardytų 

savybių ir kad dauguma lyderių neturi visų šių savybių kartu.  

Dalyviai tegu atsako, ar tai sutampa su jų įsivaizduojamo lyderio savybėmis. 

Paprašykite dalyvių išsakyti savo nuomonę, kaip jų aplinkoje esantys lyderiai įtakoja jų 

gyvenimą. Kokiais veiksmais ar savybėmis jie ţavisi ir seka? Visi kartu palyginkite, ar visi dalyviai 

įvardina tas pačias asmenybes, kaip lyderius, ar visi mano, kad jiems įtaką daro tos pačios lyderio 

savybės ir veiksmai? Kodėl taip arba kodėl ne? 

 

Paprašykite dalyvių, kad jie, pasiremdami aukščiau pateikta lentele, išrašytų savo kaip lyderio 

savybes. Jei tokių neras lentelėje, lai jie patys save įvertina ir parašo, kokios, jų nuomone, jų 

savybės galėtų būti lyderio savybės.  

Taip pat paprašykite, kad dalyviai išvardytų savo savybes, kurios jiems trukdo tapti lyderiais. 

Diskutuokite, kaip save reiktų keisti, kad būtų galima tapti lyderiu. Paklauskite dalyvių, ar jie 

norėtų save nors kaţkiek pakeisti? Kodėl? Ar jie nori būti lyderiais? Kodėl? 
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Verslo organizavimo formos rinkos sąlygomis. 

 

Pagrindiniai tikslai: 

 Supaţindinti su pagrindinėmis verslo organizavimo formomis 

 Paaiškinti, koks yra smulkiojo verslo vaidmuo rinkos ekonomikoje. 

 Suprasti, kokie yra individualiosios įmonės, ūkinės bendrijos ir akcinės bendrovės privalumai 

bei trūkumai. 

 Paaiškinti didelių akcinių bendrovių valdymo principus.  

Turinys: 

Pagrindinės verslo organizavimo formos:  

individuali įmonė, akcinė bendrovė, ūkinė bendrija.  

Smulkiojo verslo privalumai: 

 Gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių. Smulkusis verslas lengviau ir greičiau negu stambios įmonės 

gali pradėti ar nustoti gaminti kurią nors iš gaminio atmainų, keisti darbo valandas, pertvarkyti 

kainodarą. 

 Gebėjimas tenkinti specifiškas rinkas. Didelėms bendrovėms daţniausiai reikia didelių rinkų, tuo 

tarpu smulkios įmonės gali gerai verstis ir maţose vietos rinkose.  

 Riboti vadybos įgūdžiai. Įregistruoti įmonę visiškai nesunku, todėl nemaţai savarankišką verslą 

pradedančių ţmonių mano, kad verslo vadybos dalykų jie išmoks bedirbdami. Tačiau dauguma 

specialistų pataria ţmonėms, prieš imantis savarankiškos veiklos, išmokti kuo daugiau verslo 

vadybos dalykų.  

 Nepakankamas finansavimas. Net maţiausia verslo įmonėlė turės išlaidų, kurias reikės apmokėti. 

Pernelyg daţnai smulkiojo verslo savininkai susivokia negalį padengti visų išlaidų, vos tik verslo 

apyvarta sulėtėja. 

 Negalėjimas samdyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Smulkiosios verslo įmonės sunkiai išgali 

pasisamdyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, nes neįstengia mokėti didelių atlyginimų bei 

teikti kitokių lengvatų, kaip didţiosios bendrovės. Kita problema yra tai, kad didţiosios 

bendrovės gali numatyti, kokių specialistų joms reikės ateityje ir todėl sudaro darbo sutartis su 

jaunais ţmonėmis, dar tebesimokančiais ar tik baigusiais universitetus. Smulkiajam verslui, ypač 
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pradedant veiklą, būsimas konkrečių specialistų poreikis daţnai nėra aiškus, be to, jis stokoja 

išteklių samdyti ţmones ateities labui. 

Individualioji įmonė - tai vienam asmeniui priklausanti verslo įmonė. Ją lengviausia ir pigiausia 

įkurti, ji leidţia kontroliuoti visą veiklą. Tokių verslo įmonių yra daugiausia, tačiau diduma jų labai 

maţos. 

 

Privalumai 

 Organizavimas. Individualiąsias įmones paprasta įsteigti, joms nustatyta nedaug apribojimų ir 

maţai formalumų. Jų savininkai yra patys sau ponai ir laisvi daryti visus sprendimus. 

 Pelnas. Visas tokios įmonės pelnas atitenka jos savininkui. 

 Mokesčiai. Individualiųjų įmonių veikla reglamentuojama labai nedaug. Joms taip pat nereikia 

mokėti bendrovių pelno mokesčio. 

 Asmeninė sėkmė. Individualiųjų įmonių savininkai turi galimybę susilaukti sėkmės ir 

pripaţinimo, jie yra patys savo laimės kalviai. 

Trūkumai 

 Visiška turtinė atsakomybė. Uţ visas individualiosios įmonės skolas ir įsipareigojimus atsako 

savininkas. Jei verslas ţlunga, visi įsipareigojimai turi būti padengti asmeniniu savininko turtu, 

įskaitant jo gyvenamąjį namą, automobilį, santaupas. 

 Ribotas finansavimas. Verslui pradėti jo savininkas gali gauti tik tiek lėšų, kiek turi susitaupęs 

bei gali pasiskolinti. 

 Verslo trapumas. Jei savininkas tampa nepajėgus dirbti, verslas gali ţlugti. Savininkui mirus, 

nelieka ir jo verslo. 

 Ribotos galimybės. Nedidelės galimybės plėstis. Maţi vadybiniai ištekliai, menkos karjeros 

perspektyvos samdomiesiems darbuotojams. 

Ūkinė bendrija 

Ūkinės bendrija yra verslo įmonė, priklausanti dviem ar daugiau asmenų, kurie kartu yra verslo 

bendrasavininkiai ir vadovai. Palyginti su individualiąja  įmone, ūkinė bendrija  turi tam tikrų 

privalumų. 
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Privalumai 

 Organizavimas. Kaip ir individualiųjų įmonių atveju, ūkines bendrijas santykinai lengva įkurti, 

jų pajamos atskirai neapmokestinamos. Teisinę galią turinčioje ūkinės bendrijos partnerių 

pasirašytoje sutartyje gali būti konkrečiai apibrėţta, kokia veikla ir kiek darbo laiko uţsiims 

kiekvienas jos partneris. Galimybės plėstis. Partneriai įdeda daugiau pinigų verslo įmonės 

veiklai, todėl susidaro ir didesnės galimybės jai plėstis. 

 Gebėjimai. Kur du stos - daugiau padarys. Ūkinė bendrija yra geras būdas suburti talentingus 

ţmones ir įgyvendinti originalias idėjas. 

 

Trūkumai 

 Neribota atsakomybė. Ūkinėje bendrijoje kiekvienas partneris turi neribotą atsakomybę uţ 

bendrijos skolas ir įsipareigojimus. Jei verslas ţlunga, kreditoriai gali išreikalauti apmokėti 

skolas iš visų ar bet kurio vieno ūkinės bendrijos partnerio. Tam būtų panaudotas partnerių 

asmeninis turtas. 

 Ribota gyvavimo trukmė. Jei vienas iš partnerių nusprendţia pasitraukti iš verslo arba miršta, 

teisiškai ūkinė bendrija nustoja gyvavusi. Norint tęsti veiklą, likusiems partneriams reikia 

pasirašyti naują sutartį. 

 Ribotas finansavimas. Ūkinės bendrijos galimybės sutelkti daugiau lėšų bendrijos veiklai yra 

ribotos; jos priklauso nuo partnerių asmeninių santaupų bei galimybių pasiskolinti. 

 Organizavimas. Kiekvienas partneris veikia ūkinės bendrijos vardu, todėl jei partnerių nuomonės 

išsiskiria, kyla vadybos problemų. Visi partneriai yra teisiškai atsakingi uţ ūkinės bendrijos 

veiklą, kiekvieno jos partnerio sprendimus ir įsipareigojimus. 

 

Bendrovė - tai verslo organizacija, veikianti savarankiškai ją įkūrusių savininkų vardu ir turinti 

juridinio asmens statusą. Jos nuosavybė yra padalyta į akcijas, kurių savininkai kartu yra ir 

bendrovės savininkai. Akcijas gali laikyti šeima ar maţa ţmonių grupė ir tada jos į viešąją apyvartą 

nepatenka. Bet daţnai jos perkamos ir parduodamos viešai, vertybinių popierių birţoje 

(tarpininkaujant finansų makleriams).  
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Bendrovės turi juridinio asmens statusą. Tai reiškia, kad bendrovė laikoma atskiru „asmeniu”, 

nesiejant jos su ją įkūrusiais asmenimis. Ji gali kreiptis su ieškiniais į teismą, būti pati patraukta 

teisminėn atsakomybėn, ji gali sudaryti sutartis ir turi mokėti mokesčius. 

Bendrovės yra dviejų tipų: 

 1) akcinės bendrovės (AB). Šių bendrovių akcininkų skaičius neribojamas, akcijos 

platinamos ir jomis prekiaujama viešai. Šio tipo akcinės bendrovės turi didesnes galimybes 

panaudoti išorinius finansavimo šaltinius (parduoti papildomą kiekį akcijų; išleisti obligacijų); 

 2) uždarosios akcinės bendrovės (UAB). Jų  įstatinis kapitalas negali būti maţesnis kaip 

10000 litų. Joje negali būti daugiau kaip 100 akcininkų. UAB akcijos negali būti platinamos bei 

jomis prekiaujama viešai. 

Akcinės bendrovės turi keletą privalumų, palyginti su individualiosiomis  įmonėmis ar ūkinėmis 

bendrijomis. 

Privalumai 

 Ribota atsakomybė. Bendrovės akcininkai atsako uţ jos skolas tik ta suma, kurią jie įdėjo 

steigdami bendrovę arba įsigydami akcijas vertybinių popierių birţoje..  

 Lengvai perleidžiamos nuosavybės teisės. Visai paprasta tapti akcinės bendrovės 

bendrasavininkiu arba nustoti juo būti - perkant arba parduodant akcijas vertybinių popierių 

birţoje. 

 Neribotas gyvavimo trukmė. Jei kuris nors akcininkas miršta, bendrovė nenustoja gyvavusi. 

Bendrovės, kaip įprasta sakyti, gyvena nuosavą gyvenimą. 

 Galėjimas surinkti daug lėšų. Bendrovės gali surinkti lėšų plėtrai parduodamos papildomai 

išleidţiamas akcijas arba skolindamosi pinigų platindamos obligacijas. Apie akcijas ir obligacijas 

plačiau kalbėsime 8-e skyriuje. 

Trūkumai 

 Registravimo išlaidos. Įsteigti bendrovę sudėtingiau ir brangiau negu kitokių formų verslą. Be to, 

čia sunku išsiversti be teisininkų paslaugų. Daugelis besikuriančių verslų kaip tik dėl to teikia 

pirmenybę individualioms įmonėms arba ūkinėms bendrijoms. 
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 Mokesčiai. Bendrovių pajamos apmokestinamos dukart. Pradţioje bendrovė sumoka įmonių 

pajamų (pelno) mokestį, po to jos akcininkai moka fizinių asmenų pajamų mokestį nuo jiems 

atitekusio bendrovės paskirstytojo pelno (dividendų). 

 Reglamentavimas. Viešojoje apyvartoje parduodančios savo akcijas bendrovės turi atsisakyti 

didelės dalies privatumo. Įstatymai tokiu atveju reikalauja, kad bendrovės visiems 

suinteresuotiesiems asmenims teiktų duomenis apie savo finansinę padėtį ir veiklą. Tokio 

reikalavimo prasmė yra ta, kad esami ir būsimi bendrovės investuotojai ţinotų jos reikalų padėtį. 

Deja, investuotojams naudinga informacija kartu yra pravarti ir konkurentams. Dėl šios 

prieţasties daugelis verslo įmonių linkusios būti „uţdarosiomis” bendrovėmis ir neprekiauja 

savo akcijomis. 

 

Verslo planavimas ir organizavimas. Verslo planas – valdymo įrankis. 

 

Pagrindiniai tikslai: 

 - Kodėl verslą reikia planuoti? 

 - Kokios informacijos reikia planuojant? 

 - Kaip sukurti verslo planą? 

 

Turinys: 

Kam reikalingas planavimas? Pirmiausia, planavimas leidţia įmonei sudaryti sėkmės 

projektą. Planuodama, įmonė gali tikslingai veikti. Šeimininkai privalo spręsti, ką ir kaip daryti. 

Antra, planavimas nustato prioritetus ir kanalus įmonės tikslams pasiekti. Trečia, planavimas yra 

saugus ţvilgsnis į ateitį. O ateitis visada kupina pavojų, kuriuos reikia sumaţinti iki minimumo. 

Negalėdama būti tikra dėl ateities, įmonė savo planuose pergalvoja visas veiksmų alternatyvas ir 

kiekvienos alternatyvos kaštus ir privalumus. Tokiu būdu įmonė sudaro kelio į ateitį ţemėlapį. 

Neplanuojant, paskirties vieta neaiški ir veiksmų ţemėlapyje kelias į ją nenuţymėtas. 

Maţos ar besikuriančios įmonės daţnai yra kupinos svajonių. Uţsibrėţia tokius 

tikslus, kurių nepajėgia įvykdyti.  

Mąstant apie verslo tikslus reikia: 

Reikia išsikirsti sau nišą. 

Sutelk dėmesį į sritis, kuriose esi itin stiprus ir kuriose net stambios akcinės bendrovės 

negalės su tavimi varţytis. 
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Reikia daryti, ką geriausiai moki. 

Prieš eidamas į platesnę sritį, pagalvok. Negali būti geresnis visur uţ visus. Lik prie to, ką 

geriausiai sugebi. 

Reikia riboti perspektyvinį planavimą. 

Uţtenka planuoti du-tris metus į priekį ir numatyti ir bendrą kryptį. Nustatyk smulkius 

uţdavinius kiekvieniems metams ir tikrink kas mėnesį, kaip sekasi juos vykdyti. 

 

Kokios informacijos reikėtų verslo planavimui. Praverstų apie tai mąstyti penkiomis verslo 

planavimo kategorijomis: 

- Firmos apibrėţtis, 

- Kokia rinka (-os) bus aptarnaujama (-os), 

- Kaip įvesdinti gaminį į rinką, 

- Firmos organizavimas, 

- Finansų planavimas. 

Visos verslo firmos turi apsispręsti, kuo nori būti ir kuo nori būti laikomos savo 

pramonės šakoje. Dalyvaujant kokiame nepaţįstamų ţmonių sambūryje, daţnai paklausia, kuo 

uţsiimama. Reikia turėti paruoštą paprastą ir aiškų atsakymą. Keli klausimai, kurie padės tai 

charakterizuoti. 

- Kokiam verslui (pramonės šakai) mes priklausome? 

- Kokį įvaizdį norime sukurti? 

- Koks yra mūsų gaminys ar paslauga? 

- Kas yra mūsų pirkėjai? 

Savo rinkos apibūdinimas. Rinka yra ne vien toji vieta, kur ţmonės perka ir parduoda prekes ir 

paslaugas. Šis terminas taip pat yra vartojamas nusakant tam tikrą gaminį ar paslaugą perkančių ir 

parduodančių ţmonių grupę. Štai šeši klausimai. Atsakysi į juos, ir tavo rinka bus nusakyta. 

- Kokia yra mūsų rinka? 

- Koks yra mūsų rinkos plotas? 

- Kokie yra mūsų rinkodaros reikalavimai? 

- Kas yra mūsų varţovai? 

- Kokios yra mūsų varţovų stipriosios ir silpnosios vietos? 

- Kokių tik mums vieniems būdingų pranašumų turime rinkoje? 

Kaip įvesdinti gaminį į rinką. Keli klausimai, kurie padės nuspręsti, kokiu būdu įvesdinti gaminį į 

rinką. 

- Kokie yra mūsų tiekimo šaltiniai? 

- Ar tiekimo šaltiniai patikimi ir lengvai prieinami? 
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- Kokios yra mūsų pagrindinės gamybinės operacijos (jei yra gamyba)? 

- Ko reikia mūsų gaminio sandėliavimui? 

- Kaip turėtume paskirstyti mūsų gaminį? 

- Kaip turėtume aptarnauti mūsų gaminį? 

 

Verslo organizavimas. Labai daţnai įmonės nusprendţia, kokiu būdu jos organizuos savo verslą, 

dar nenusistatę įvairių verslo uţdavinių. Nors asmeniui, pirmam iškėlusiam tą mintį ir daugiausiai 

investavusiam, ir pritiktų tapti atsakinguoju direktoriumi ar prezidentu, tačiau asmeninius talentus 

galima ir geriau panaudoti. Pagalvok apie reikmes ir uţdavinius prieš sušaukdamas organizacinį 

susirinkimą. Štai penki klausimai, galintys tau padėti: 

- Kokie yra mūsų pagrindiniai vadybos uţdaviniai? 

- Kiek mums reikia darbo jėgos? 

- Kiek mums reikia patalpų? 

- Kokių mums reikia įrengimų? 

- Kokios yra mūsų organizacinės alternatyvos? 

Finansinis planavimas. Deja, įmonės daţnai turi per maţai kapitalo. Tai yra, joms trūksta lėšų savo 

reikmėm patenkinti nuo gaminio pristatymo iki pirkėjo apmokėjimo. Jei kapitalo trūksta, daţnai jos 

nekuria naujų, potencialiai pelningų gaminių. Svarbūs klausimai iš finansinio planavimo: 

- Koks mūsų dabartinis finansinis kapitalas? 

- Kokie bus mūsų finansiniai rodikliai po šešių mėnesių/vienerių metų/dvejų metų? 

- Kaip mes tvarkysime savo verslo finansus? 

 

Verslo plano sudarymas 

 

Surinkus informaciją ir atsakius į ankstesnius klausimus, jau galima rašyti verslo planą. Rengiant 

planą, svarbu paklausti: "Ar ši verslo idėja yra racionali?" Jei ji tokia neatrodo, ją reikia keisti. 

Planas nustato kryptį, tačiau ji juk neiškalama akmenyje, rengiant planą reikia neišleisti iš akių ir 

nenumatytų aplinkybių.  

 

Verslo plano schema. 

 

 

 Pirmųjų puslapių medţiaga 

Viršelis, turinys, tikslo formuluotė 
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Verslo 

apibūdinimas 

I. Verslas 

A. Bendrovė 

B. Gaminys 

C. Pramonės šaka 

Rinkos 

nustatymas 

II. Rinkos analizė 

A. Pirkėjas 

B. Rinkos dydis ir plotas 

C. Konkurencijos analizė 

D. Mūsų pranašumai 

Naujų gaminių 

planavimas 

III. Gaminio sukūrimas 

A. Projektas 

B. Kūrimo fazės 

C. Pakeitimai 

D. Potencialios problemos 

Gamybos 

planavimas (jei 

reikia) 

IV. Gamyba 

A. Tiekėjai 

B. Procesai 

C. Įrengimai/Patalpos 

D. Reikalinga darbo jėga 

E. Kaštų elementai 

Paskirstymo ir 

aptarnavimo 

planavimas 

V. Rinkodara ir realizacija 

A. Rinkodaros planas 

B. Kainos nustatymas 

C. Reklama 

D. Realizacijos strategija 

E. Apmokymas/Aptarnavimas 

Organizacinė 

struktūra 

VI. Organizacinis planas 

A. Pagrindinės funkcijos 

B. Pagrindiniai ţmonės/pareigos 

C. Direktorių valdyba 

D. Kitkas 
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Tvarkaraščio 

sudarymas 

VII. Pagrindinis tvarkaraštis 

A. Valdybos posėdţiai 

B. Gamyba 

C. Rinkodara/Realizacija 

D. Paskirstymas 

E. Pinigų surinkimas 

Finansai VIII. Finansinis planavimas 

A. Įmonės paleidimo kaštai 

B. Lėšų šaltiniai 

C. Planuojami kaštai/pajamos 

D. Grynųjų pinigų srautų analizė 

 Medţiagos pabaiga 

Rinkos analizė, alternatyvos, santrauka 
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Vadybos metodikos. Žmogiškųjų išteklių valdymas. 

Pagrindiniai tikslai: 

 Supaţindinti su pagrindinėmis verslo organizavimo formomis 

 Vadybos filosofijos sukūrimas 

  Efektyvus informavimas 

 Racionalūs sprendimai 

  Kaip dalintis informacija? 

 Kaip motyvuoti darbuotojus? 

 

Turinys: 

Įmonės uţdavinys - nuspręsti, kaip apjungti darbo jėgos ir materialinius išteklius 

pelningam gaminiui gaminti ir realizuoti. Trumpai sakant, ekonominis efektyvumas - pelno 

siekimas - turi tapti įmonę eksploatuojančių ţmonių pagrindiniu prioritetu. Pastarajame sakinyje 

svarbiausias ţodis yra "eksploatuojančių". Vadyba susideda iš daugelio metodų, kuriems išmokti 

reikia daug ţinių ir įgūdţių. 

Darbas su ţmonėmis – tai darbas svarbiausiu įmonės ištekliumi. Daug priklauso nuo 

nuostatų – vadybinės filosofijos. Jis suvokia, kad jo nuomonė apie ţmones darbinėje situacijoje ir 

sudarys jo vadybinę filosofiją. Jis nutaria atlikti testą, kuris parodys, ko vertos jo prielaidos. 

Pateikiamas testas padės susidaryti vadybinę filosofiją. 

Teste paţymėti: VS - visiškai sutinku, S - sutinku, N - nesutinku, VN - visiškai 

nesutinku 

1. Ţmonės nemėgsta dirbti ir stengiasi išsisukti nuo darbo. VS S N VN 

2. Ţmonėms įprasta dėti protines ir fizines pastangas. VS S N VN 

3. Daugeliui ţmonių maţai rūpi organizaciniai įmonės reikalai. VS S N VN 

4. Jei ţmonėms patikimi organizaciniai tikslai, jie veikia savarankiškai ir labai 

stengiasi tikslą pasiekti. 

VS S N VN 

5. Paprastai darbe ţmones reikia versti dirbti, kontroliuoti ir gąsdinti 

nuobaudomis. 

VS S N VN 

6. Atitinkamomis darbo sąlygomis ţmonės prisiima atsakomybę ir jos 

nevengia. 

VS S N VN 

7. Ţmonės nori išsisukti nuo atsakomybės, jiems svarbiausia saugiai jaustis. VS S N VN 
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8. Ţmonės linkę pasikliauti savo vaizduote ir kūrybiškumu spręsdami darbines 

problemas 

VS S N VN 

9. Darbo aplinkoje ţmonės linkę klausyti nurodymų iš aukščiau. VS S N VN 

10. Ţmonės noriai naudoja savo intelektualinį potencialą. VS S N VN 

 

Šiuolaikinė vadyba pasitiki visais darbuotojais ir vertina jų indėlį, noriai dalinasi organizacijos 

vizija, charakteristikomis, didinančiomis efektyvumą: 

- Dėmesys veiksmams, 

- Dėmesys pirkėjui, 

- Skatinimas ieškoti naujovių, 

- Visų organizacijos ţmonių gerbimas, 

- Atsisakymas per didelio oficialumo. 

Mokėjimas išklausyti ir sumaniai perteikti informaciją - tai vadybininko darbo 

pagrindas. Tikriausiai ne kartą teko girdėti teigiant: "Mes nesusišnekėjome". Problemos, kurias 

patiria ţmonės visais gyvenimo aspektais, daţnai kyla dėl prasto informacijos pateikimo. Įdėmiai 

klausytis daţnai mums trukdo kelios prieţastys. Kelios svarbiausios: 

- Mes mėginame įsidėmėti atskirus faktus iš pranešimo ir nekreipiame dėmesio į 

kalbėtoją. 

- Neišgirstame, nes daţnai emocionaliai reaguojame, ypač į kai kuriuos ţodţius. 

- Daţnai tik apsimetame beklausą, o iš tikrųjų galvojame apie savo reikalus. 

- Jei mums kalbėtojas nepatinka (pvz., jo manieros, balsas), mes nusiteikiame prieš 

turinį arba iš viso nustojame klausęsi. 

Kaip pagerinti klausymosi efektyvumą? Stenkimės išgirsti ir sutelkime visą dėmesį į 

tai, ką kalbėtojas nori pasakyti. Galime spėlioti, ką jis pasakys, bet stenkimės išgirsti mintis tarp 

eilučių. Pageidautina analizuoti, kas jums patinka klausytojuose ir stengtis taip elgtis pačiam 

besiklausant. Svarbu turėti omenyje, kad dauguma verslo sprendimų remiasi nepakankamais 

duomenimis ir informacija. Negalime laukti tol, kol viskas paaiškės ir tik tada spręsti. Todėl 

remiamės prielaidomis ir išvadomis, o pasikeitus aplinkybėms, turime lanksčiai reaguoti. 

Toliau pateiktas grafike iliustruoja apie sprendimų priėmimo procesą. 

 

Verslininko ţinios/patirtis Problema 

(Apibūdink ją!) 

Nauja informacija 

A sprendimo alternatyva 

Kaštai/nauda 

B sprendimo alternatyva 

Kaštai/Nauda 

C sprendimo 

alternatyva 

Kaštai/nauda 
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 Sprendimo perteikimas 

(Ką kam?) 

 

 

Pirmas vadybininkų uţdavinys - apibūdinti problemą. Problemai spręsti sutelkiame 

savo ţinias, patirtį ir naują informaciją. Daugelį problemų galima išspręsti keliais būdais. 

Vadybininkų uţdavinys - išsiaiškinti alternatyvius sprendimus ir kiekvieno varianto kaštus bei 

privalumus. Kai kartu su kitais bendradarbiais nutariame, kurio veiksmų varianto imtis, kitas etapas 

būtų - supaţindinti su tuo sprendimu. Tai yra, sprendţiame, kam ir kokią informaciją perduoti. 

 

Vadovavimas darbuotojams 

 

Verslo organizacijoje visi esame darbuotojais. Darbuotojas - tai tas, kuris dirba kitam. Daţniausiai 

"kitas" yra pati verslo organizacija. Norėtume, kad visi darbuotojai, tarp jų ir mes patys, būtume 

neabejingi įmonės tikslams. Tada padidėtų tikimybė, kad ţmonės norės prisidėti ir vertins savo 

pastangas našumui siekti.  

Veiksmų planavimas. Efektyviausias būdas permainos veiksmams planuoti yra 

nagrinėti veiksnius, kliudančius įgyvendinti permainą (palankūs veiksniai niekur nedings). Su 

darbuotojais apsvarstykite, kaip tuos veiksnius įveikti.. Pašalinus esamus kliudančius veiksnius, 

pozityvūs palankūs veiksniai padės sėkmingai įvesti pakeitimus. Šitaip nagrinėjant veiksnius, 

kliudančius permainai, ir rengiant apgalvotą veiksmų planą drauge su darbuotojais, kuriuos toji 

permaina liečia, sukuriamas bendro dalyvavimo permainoje įspūdis ir pritarimo mikroklimatas. 

 

Kaip motyvuoti darbuotojus 

Ţinome, kad ţmonės dirba, norėdami patenkinti savo reikmes. Patenkinus 

pragyvenimui būtinas reikmes (būstas, maistas, drabuţiai), darbo metu turi būti patenkintos ir kitos 

darbuotojų reikmės. Kitaip tariant, daugelis ţmonių iš darbo nori ne vien tiktai pinigų. Vien tik 

atlygis nesukuria aukštos moralės ar aukščiausio efektyvumo darbo vietoje. Ţmonės jautrūs 

pastaboms. Kokios yra neekonominės paskatos, galinčios motyvuoti darbuotojus:  

- Domėjimasis savo darbu daţnai patenkina individualias reikmes. 

- Geri santykiai su sau lygiais sukuria malonią darbo aplinką. 

- Vieši individų grupių apdovanojimai uţ gerą darbą yra ilgo veikimo paskatos. 

- Paprastas "ačiū" gali gerai motyvuoti. 

Sėkmingas motyvavimas verslo vadyboje reiškia:  

1) individualių reikmių ţinojimą, 

 2) asmenų tarpusavio bendravimo supratimą,  
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3) pripaţinimą, kad kiekvienas ţmogus yra savaip nepakartojamas,  

4) mokėjimą susieti įmonės tikslus su ţmonių reikmėmis.  
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Gamino planavimas. Produkto įkainojimas. 

Pagrindiniai tikslai: 

 Supaţindinti su produkto planavimo eiga ir gamybos kaštais 

 Supaţindinti su paslaugos planavimo eiga paslaugos kaštais 

 

Turinys: 

Rinkos tyrimai padės jūsų numatyti jūsų produkto ar paslaugos tikslinę klientų grupę, taip 

pat tiksliau apskaičiuoti planuojamą produkto ar paslaugos paklausą ir planuojamus pardavimus. 

Rinkos tyrimą paprasčiausiai galite atlikti apklausdami nedidelę ţmonių grupę, taip pat 

suţinoti ţmonių nuomonę neformalių diskusijų metu. Jūs galite atlikti ir didesnę apklausą, tam 

numatę tikslinę grupę, parengę atitinkamą apklausos anketą ar klausimyną. Surinkę duomenis, jūs 

turite atlikti statistinę analizę. Šitaip suţinosite, kas yra jūsų potencialūs klientai, ir kokį produktą ar 

paslaugą jie norėtų įsigyti. 

Daug informacijos apie produktus ir paslaugas, jų rinkas galite rasti laikraščiuose, internete. 

Skirkite laiko informacijai rasti, su ja susipaţinti ir padaryti išvadas. Pagrindiniai duomenys suteiks 

informacijos apie tai, kas yra jūsų pagrindiniai konkurentai. Socialiniai, ekonominiai, demografiniai 

rodikliai ir duomenys gali būti jums naudingi, renkantis, kokį gaminį gaminsite ar kokią paslaugą 

teiksite. 

 

GAMINIO ĮVERTINIMAS 

 

Kad įvertintumėte planuojamus gaminius, atsakykite į toliau pateiktus klausimus. 

Atsakymus vertinkite taškais. Vertindami produktą, atsiţvelkite į kitus gaminius arba paslaugas, 

kuriuos gamina arba teikia jūsų bendrovė. Pavyzdţiui, pravartu papildomai gaminti greitai ir 

lengvai surenkamą gaminį, jei pagrindinis gaminys yra sudėtingesnės konstrukcijos. 

 

GAMINIO SAVYBĖS 

Rinkos poreikis. Ar gaminys bus naudingas ir patrauklus daugumai pirkėjų? 

0 – gaminys prastas, nevertingas arba neskoningas. 

1 – skirtas vartoti labai maţai rinkai (pvz., kairiarankiams ţvejams).  

2 – skirtas specifinei, bet didelei grupei (pvz., pensininkams). 

3 – skirtas vartoti didelei įvairių ţmonių grupei. 
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Dydis. Jeigu gaminys per didelis, jį sunku sandėliuoti ir pristatyti vartotojams. 

0 – reikalingas krovininis automobilis. 

1 – telpa į mokyklinę kuprinę. 

2 – lengvai pernešamas. 

3 – telpa į kišenę arba piniginę. 

 

Galiojimo laikas. Vakarykštes spurgas sunku parduoti, kaip ir iš mados išėjusius daiktus! 

0 – greitai suges, suvys, ištirps arba pasens. 

1 – sezoninis arba proginis. 

2 – gali tikti vartoti metus arba daugiau. 

3 – galiojimo trukmė neribota. 

 

Saugumas. Gaminių vartojimas turi būti saugus. Venkite ţaislų vaikams, turinčių maţas detales 

arba aštrias briaunas, kosmetikos priemonių, galinčių sukelti alergines reakcijas, greitai gendančių 

maisto produktų ir pan. 

0 – kad būtų tinkamai naudojamas, reikia vartotoją mokyti arba pridėti išsamias instrukcijas. 

1 – turi aštrias briaunas arba išsikišimus. 

2 – saugiai naudoti arba įjungti gali supratingi paaugliai arba suaugusieji. 

3 – naudoti gali net kūdikis. 

 

GAMYBA 

 

Medžiagų tiekimas. Medţiagos turi būti įsigyjamos iš vietos tiekėjų arba patikimų pardavėjų 

regione ar šalyje. 

0 – visos medţiagos turi būti perkamos iš skirtingų pardavėjų. 

1 – medţiagos perkamos iš kelių pardavėjų savo gyvenamojoje vietovėje, kai kurios iš šalies 

pardavėjų. 

2 – medţiagos perkamos iš vieno pardavėjo savo gyvenamojoje vietovėje. 

3 – medţiagos perkamos iš vieno pardavėjo, prekiaujančio gyvenamojoje vietovėje ir turinčio 

bendradarbiavimo su dalyviais patirtį. 

 

Gaminiui pagaminti reikia ypatingų gebėjimų arba talento. Venkite gaminių, kuriems gaminti 

reikia ypač daug specialiai išmokytų arba turinčių menininko gyslelę darbuotojų.  

0 – pasitelkiami tik menininkai, elektros inţinieriai arba kiti aukštos kvalifikacijos specialistai. 

1 – reikia turėti tapybos, daţymo, šlifavimo pagrindus. 



 41 

2 – gali būti surinktas arba uţbaigtas specialiai išmokius darbuotojus; didelė klaidų tikimybė. 

3 – lengvai surenkamas arba uţbaigiamas, klaidų tikimybė maţa. 

 

Saugumas. Venkite tų gaminių, kurie dūţta ir reikalauja specialaus įpakavimo arba savo sudėtyje 

gali turėti pavojingų chemikalų. 

0 – gamyba reikalauja specialaus darbininkų mokymo ir neįprastų saugos priemonių (pvz., 

naudojama litavimo lempa).  

1 – gamybos įrankiai yra pavojingi, jeigu jais naudojamasi ne pagal paskirtį (pvz., medţio grąţtas, 

lituoklis); gaminys duţus arba turi aštrias briaunas ar išsikišimus (pvz., stiklo dirbiniai, metaliniai 

vėjo varpeliai). 

2 – surenkant naudojami paprasti rankiniai įrankiai ir nepavojingos medţiagos (pvz., atsuktuvai ar 

verţliarakčiai, galąstuvai arba dildės). 

3 – surenkami ir įpakuojami rankiniu būdu. 

 

Darbas. Gaminys turi būti toks, kad darbuotojai (gamybos personalas) būtų uţimtas didţiąją laiko 

dalį. 

0 – keletas darbuotojų narių visus gaminius pagamina per vienas ar dvejas gamybai skirtą laiką. 

1 – visi darbuotojai gaminius pagamina per vienas ar dvejas gamybai skirtas pratybas. 

2 – gamybos mastas ţymiai lenkia pardavimų apimtį. 

3 – gamybos ir pardavimų apimtys lygios. 

 

Įpakavimas. Gaminio įpakuoti nereikia arba jo įpakavimas yra paprastas ir patrauklus. 

0 – įpakavimas sudėtingesnis negu pati gamyba. 

1 – įpakavimas nesudėtingas, bet per brangus. 

2 – įpakavimas paprastas ir pigus. 

3 – reikalinga paprasta gaminio etiketė arba gaminio pavadinimas. 

 

FINANSINIAI ASPEKTAI 

 

Kaina turi būti reali, o gaminys pelningas. Pastaba: Jei jūsų bendrovė gamina įvairius 

gaminius, gali būti naudinga juos gaminti uţ skirtingas kainas – didelę, vidutinę ir maţą. Ţemiau 

pateikti nurodymai taikytini jūsų pagrindiniam gaminiui. 

 

Kaina. Ar gaminys gali būti parduotas uţ konkurencinę kainą. Tokią, kad pardavus gaminį, būtų 

padengtos gamybos ir pardavimo išlaidos ir dar liktų pelno. Daugumos pradedančių bendrovių 
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gaminiai parduodami uţ 5–20 litų kainą. Maţai kainuojančių gaminių reikia daug prigaminti. 

Brangiai kainuojančius gaminius daţnai sunku parduoti.  

0 – pardavimo kaina didesnė negu 25 Lt arba maţesnė negu 1 Lt. 

1 – pardavimo kaina 13–25 arba 1–2 Lt. 

2 – pardavimo kaina 2–4 Lt. 

3 – pardavimo kaina 4–12 Lt. 

 

Bendrasis pelnas. Bendrasis pelnas turi būti ne maţesnis kaip 35 %. Bendrasis pelnas = (medţiagų 

sąnaudos/pardavimo kaina) x 100. 

0 – bendrasis pelnas maţesnis nei 35%. 

1 – bendrasis pelnas 35–40%. 

2 – bendrasis pelnas 41–45%. 

3 – bendrasis pelnas didesnis nei 45%. 

 

Dabar susumuokite ir įrašykite taškus ____ (Jeigu tikitės, kad bendrovė galės didţiuotis, 

gamindama ir parduodama šį gaminį, pridėkite prie šios sumos dar 2 papildomus taškus.)  

 

Taškai Reitingas 

28–33 Puikus 

23–27 Geras 

18–22 Patenkinamas 

13–17 Ţemas 

 

PASLAUGOS ĮVERTINIMAS 

 

Kad įvertintume numatomas teikti paslaugas, atsakykite į ţemiau pateiktus klausimus. 

Atsakymus vertinkite taškais. Vertindami paslaugą, atsiţvelkite į kitus gaminius arba paslaugas, 

kurias gamina arba teikia jūsų bendrovė. Pavyzdţiui, organizuodami labdaros renginį, galite 

pagaminti ir dovanoti specialųjį suvenyrą. 

 

PASLAUGOS SAVYBĖS 

Rinkos poreikis. Ar paslauga naudinga ir reikalinga daugumai vartotojų? 

0 – skirta tik jūsų giminaičiui, gyvenančiai kitame šalies krašte. 

1 – skirta labai ribotai rinkai (pvz., gimtadienio vakarėliams). 

2 – skirta specifinei, bet didelei grupei (pvz., pensininkams). 
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3 – skirta didelei įvairių ţmonių grupei. 

 

Paklausa. Gerų ir kokybiškų paslaugų visada trūksta. Venkite paslaugų, kurias galėsite teikti tik 

vieną kartą. 

0 – pirkėjų pajamos turi siekti 10 tūkstančių litų per mėnesį. 

1 – sezoninės arba vienkartinės paslaugos (pvz., sniego valymas). 

2 – greičiausiai bus reikalingos trumpu laikotarpiu (pvz., šokių vakaras Šv. Valentino dieną). 

3 – visada reikalingos (pvz., langų plovimo paslaugos). 

 

Saugumas. Venkite teikti paslaugas, galinčias sukelti pavojų vartotojams. 

0 – niekas nesiryţtų teikti šios paslaugos. 

1 – vartotojus reikia specialiai apmokyti, antraip jie rizikuoja susiţeisti (pvz., dviračių ţygiai po 

šalį, kopimo į kalnus pamokos). 

2 – saugios supratingiems paaugliams ir suaugusiems (pvz., šokiai arba pobūviai, muziejų 

lankymas). 

3 – vartotojų įsikišimas ribotas (pvz., valymo paslaugos, sodo prieţiūra, aplinkos tvarkymas). 

 

PASLAUGŲ TEIKIMAS 

 

Paslaugos turi būti teikiamos nesinaudojant elektros įrankiais ar specialiaisiais įrenginiais. 

Geriausia paslauga yra ta, kuriai teikti reikia daug bendrovės darbuotojų ir yra įdomi tiek 

vartotojams, tiek bendrovės darbuotojams. 

 

Medžiagų įsigijimas. Medţiagos turi būti įsigyjamos iš vietos tiekėjų arba patikimų pardavėjų tame 

regione ir šalyje. 

0 – visos medţiagos turi būti perkamos iš atskirų pardavėjų. 

1 – medţiagos perkamos iš kelių pardavėjų savo gyvenamojoje vietovėje, kai kurios iš pardavėjų 

šalyje. 

2 – medţiagos perkamos iš vieno pardavėjo savo gyvenamojoje vietovėje. 

3 – medţiagos perkamos iš vieno pardavėjo, prekiaujančio gyvenamojoje vietovėje ir turinčio 

bendradarbiavimo su dalyviais patirtį. 

 

Paslaugai teikti reikia ypatingų gebėjimų arba talento. Venkite paslaugų, kurioms teikti reikia 

ypač daug specialiai išmokytų arba ypatingų gebėjimų turinčių darbuotojų. 

0 – darbuotojams reikalinga 10 metų patirtis. 
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1 – reikia specialiųjų ţinių arba meistriškumo (pvz., spausdinimo kompiuteriu paslauga, repetitorių 

paslauga, baldų atnaujinimas). 

2 – teikia tam darbui nusamdyti asmenys, kuriems padeda kiti nariai (pvz., reklaminių lankstinukų 

paslauga, gimtadienio vakarėlio planavimas). 

3 – gali teikti kiekvienas pagrindinius įgūdţius turintis paauglys (pvz., mašinų plovimo paslauga, 

sodo prieţiūra). 

 

Trukmė. Jeigu paslaugai teikti reikia ypač daug laiko, ją gali būti sunku atlikti. 

0 – gali prireikti dirbti aštuonias valandas per dieną, septynias dienas per savaitę. 

1 – vienam darbui atlikti gali prireikti daugiau kaip šešių valandų per savaitę (pvz., namo daţymas). 

2 – gali būti teikiama šeštadienio rytą arba bet kuriuo kitu nustatytu metu. 

3 – gali būti teikiama bendrovės nustatytu konkrečiu laiku. 

 

Saugumas. Venkite paslaugų, kurios gali kelti pavojų bendrovės nariams. Paslaugai atlikti neturi 

būti naudojami elektros prietaisai, pavyzdţiui, vejos pjovyklos, elektrinis pjūklas ir pan. 

0 – paslauga susijusi su daţnomis kelionėmis, jai teikti reikia specialiojo mokymo arba neįprastų 

saugumo priemonių (pvz., parduotuvės antrojo aukšto langų valymas, kurjerių paslaugos visam 

miestui). 

1 – reikalingi įrankiai, kurie pavojingi naudojant juos ne pagal paskirtį (pvz., lituoklis, rankinis 

grąţtas, paprastas peilis). 

2 – paslaugai atlikti reikia keleto rankinių įrankių ir saugių medţiagų (pvz., atsuktuvų arba 

verţliarakčių, galąstuvų arba dildţių). 

3 – paslaugai teikti nereikia įrankių, nereikia toli vykti. 

 

Darbas. Paslauga turi būti tokia, kad garantuotų bendrovės narių uţimtumą beveik per visą jos 

gyvavimo laikotarpį. 

0 – viską atlieka vienas ţmogus. 

1 – visas paslaugas gali atlikti keletas bendrovės narių per vieną ar du kartus. Pastaba: Šitai 

netaikytina renginiams, kuriems pasirengti reikia kelių mėnesių. 

2 – visi bendrovės nariai gali suteikti visas paslaugas per vieną ar du kartus. 

3 – paslaugos poreikis atitinka bendrovės galimybes ją teikti. 

 

FINANSINIAI ASPEKTAI 

 



 45 

Kaina turi būti reali, o teikiama paslauga pelninga. Pastaba: Jeigu jūsų bendrovė teikia 

įvairias paslaugas, gali būti naudinga teikti paslaugas uţ skirtingas kainas – didelę, vidutinę ir maţą. 

Toliau pateikti nurodymai taikytini jūsų pagrindinei paslaugai. 

 

Kaina. Ar paslauga gali būti suteikta uţ konkurencinę kainą. Tokią, kad būtų padengtos išlaidos ir 

dar liktų pelno. Daugumos pradedančių bendrovių paslaugų parduodamos uţ 5–20 litų. Maţai 

kainuojančių paslaugų reikia daugiau suteikti. Brangiai kainuojančias paslaugas daţnai sunku 

parduoti.  

0 – paslaugos kaina didesnė negu 25 Lt arba maţesnė negu 1 Lt. 

1 – paslaugos kaina 13–25 arba 1–2 Lt. 

2 – paslaugos kaina 2–4 Lt. 

3 – paslaugos kaina 4–12 Lt. 

 

Bendrasis pelnas. Bendrasis pelnas turi būti ne maţesnis kaip 35%. Bendrasis pelnas = 

(sąnaudos/pajamos) x 100. 

0 – bendrasis pelnas maţesnis nei 35%. 

1 – bendrasis pelnas 35–40%. 

2 – bendrasis pelnas 41–45%. 

3 – bendrasis pelnas didesnis nei 45%. 

Dabar susumuokite taškus. ______ (Jeigu tikitės, kad bendrovė galės didţiuotis, teikdama 

šią paslaugą, pridėkite prie šios sumos dar 2 papildomus taškus.) 

 

Taškai Reitingas  

26–30 Puikus 

21–25 Geras 

16–20 Patenkinamas 

11–15 Ţemas 

 

Gamybos kaštai, pelnas ir našumas. Nenuostolingumas (lūžio taškas) 

Pagrindiniai tikslai: 

 Supaţindinti su pastoviaisiais ir kintamais kaštais 

 Supaţindinti su lūţio taško koncepcija 

 Supaţindinti su kokybės ir našumo santykio problematika 
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Turinys: 

Pagrindinė aplinkybė, kad gamintojas norėtų tiekti kokį nors gaminį ar paslaugą į 

rinką, yra gamybos savikaina. Gamyboje reikia naudoti ekonominius išteklius - gamybos veiksnius 

- ţemę, darbo jėgą, kapitalą ir verslininko sugebėjimus. Ekonominiai ištekliai yra riboti; jie turi 

etiketę su kaina. Įmonė nori tiekti gaminių kiekį priklausomai nuo kaštų ir išteklių, naudotų 

gamyboje, našumo bei nuo gaminio kainos, kurią galima gauti rinkoje. 

 

Klausimai diskusijai 

Kaip asmeniškai ţiūrite į pelną? Kodėl rinkos ekonomikoje pelnas yra didelė įmonės 

paskata? Kaip rinkos ekonomikoje veikiančios įmonės panaudoja savo pelną? 

 

Kokio nors gaminio kaštai priklauso ne vien nuo naudotų išteklių kainų, bet ir nuo to, 

kaip įmonė apjungia įvairius išteklių kiekius produkcijos gamyboje. Per trumpą laiką (laikotarpį, 

kurio metu negali pasikeisti nuolatinė gamykla ir nuolatiniai įrengimai), įmonė gali keisti savo 

išleidţiamą produkciją didindama kintamuosius išteklius ir pridėdama juos prie nuolatinės 

gamyklos ir nuolatinių įrengimų. Lemiamas klausimas: kaip keičiasi išleidţiama produkcija, kai vis 

daugiau ir daugiau kintamųjų išteklių yra pridedama prie įmonės pastoviųjų išteklių?  

Kas atsitinka didinant darbo jėgą nuolatinėje gamyboje? Jau nuo septinto darbininko 

bendras produkcijos kiekis padidėja iki 22. Klausimas būtų toks: kokiu greičiu vyksta padidėjimas? 

Atkreipk dėmesį, kad pirmasis, antrasis ir trečiasis darbininkai padidina bendrą produkcijos kiekį 

atitinkamai trimis, keturiais ir penkiais vienetais. Kitaip sakant, iki trijų darbininkų bendras 

išleidţiamos produkcijos kiekis didėja didėjančia tvarka. Dėl ketvirtojo darbininko bendra suma 

padidėja keturiais vienetais, vienu maţiau negu dėl trečiojo darbininko. O nuo ketvirtojo darbininko 

bendras išleidţiamos produkcijos kiekis didėja maţėjančia tvarka, o prieaugis maţėja nuo septinto 

darbininko, vis dar būdamas teigiamu. Po septintojo darbininko papildomi darbininkai sumaţina 

bendrą išleidţiamos produkcijos kiekį. Nepatingėk sudaryti sąnaudų-bendro išleidţiamos 

produkcijos kiekio priklausomybės grafiką iš lentelės duomenų. 

Kaip bendras išleidţiamos produkcijos kiekis keičiasi sunaudojant daugiau kintamojo 

ištekliaus greta pastoviųjų išteklių. Tai iliustruoja pajamų maţėjimo dėsnį. Jis teigia, kad, pridedant 

vieną po kito kintamųjų išteklių (šiuo atveju darbo) greta pastoviųjų išteklių (pvz., gamyklos ir 

įrengimų), nuo tam tikro taško papildomo ar ribinio gaminio iš kiekvieno sąnaudų papildomo 

vieneto bus gaunama maţiau. Pajamų maţėjimo dėsnis pasireiškia visoje gamyboje. 

Sakykime, maţoje baldų gamykloje, kurioje yra tam tikras skaičius pjūklų, tekinimo 

staklių, šlifavimo staklių ir daţymo aikštelių. Jei firma samdo nedaug darbininkų, tai kiekvienas turi 
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dirbti įvairius darbus, ir bendras vieno ţmogaus išdirbis bus nedidelis. Bus gaištama laiko pereinant 

nuo vieno darbo prie kito, mašinos prastovinės. Priėmus daugiau darbininkų, šiuos keblumus galima 

įveikti. Tada įrengimai bus kaip reikiant apkrauti, o darbininkai galės specializuotis. Daugėjant 

darbininkų, kiekvieno darbininko pagaminamas ribinis produktas didės - iki tam tikro taško. 

Didinant jų skaičių ir toliau, darbininkai ims vienas kitam maišytis po kojomis. Jie turės laukti 

eilutėje prie mašinų. Ribinis vieno darbininko išdirbis ims maţėti. Bus per daug darbo jėgos 

lyginant su gamykla ir jos įrengimais. 

Kuo reikšmingas pajamų maţėjimo dėsnis? Tai - fizinis ekonominio gyvenimo faktas, kurį turi 

pripaţinti vadybininkai. Geros vadybos tikslas - gauti maksimalų našumą su esamais pastoviaisiais 

kaštais (nuolatinė gamykla, nuolatiniai įrengimai), nenaudojant jų antra tiek." 

Beieškodama pelno, firma pirmiausia turi nuspręsti, koks turi būti gamybos dydis. 

Stengdamiesi suprasti firmos argumentus, paţvelkime, kaip nustatomas pelnas. Firmos bendrasis 

pelnas yra skirtumas tarp įplaukų uţ parduotą gaminį (bendrosios pajamos) ir sumos, sumokėtos 

tam gaminiui pagaminti (bendroji savikaina). 

Bendrosios pajamos - Bendroji savikaina = Bendrasis pelnas 

 

Lemiamas vadybos sprendimas - nustatyti gamybos dydį, kuriam esant firma gaus 

didţiausią pelną (tai nebūtinai bus firmos didţiausias gamybos lygis). Sakykime, turi duomenų apie 

vienos kepyklos gamybą ir pelną. Toji kepykla kepa duoną lakštuose po dešimt kepalų: 

Vienos dienos gamyba Pelnas 

300 kepalų 300 

350 kepalų 400 

400 kepalų 350 

 

Jei būtum kepyklos vadybininku, kiek duonos kepalų keptum kasdien? Šiuo atveju, 

vertėtų gaminti 350 kepalų, nes šis kiekis duotų didţiausią pelną. 

Kaip firmai apskaičiuoti išleidţiamos produkcijos kiekį, duodantį maksimalų pelną? 

Vienas būdas - mėginimų ir klydimų kelias. Kepėjas gali eksperimentuoti kasdien kepdamas vis 

kitokį duonos kiekį: pirmą dieną dešimt kepalų, antrą - 20, trečią - 30, kol galiausiai suras 

maksimalų dienos išdirbį. Tačiau šitas būdas uţima daug laiko ir brangiai atsieina. Ribinė analizė 

tiria, kas atsitiktų, jei firma gamintų daugiau. 

Kaskart gaminant dešimčia kepalų daugiau, kepyklos pelnas didėja ir kepti apsimoka. Pajamos, 

gautos iškepus papildomus dešimt kepalų, yra ribinės pajamos. Ribinis pelnas yra skirtumas tarp 

ribinių pajamų ir ribinės savikainos - papildomų dešimties duonos kepalų gamybos savikainos. 

Ribinės pajamos - Ribinė savikaina = Ribinis pelnas 
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Apskritai, ribinės pajamos ima maţėti maţėjant gamybai, nes firma galiausiai ima 

maţinti savo kaštus, kad daugiau parduotų. Didėjant gamybai, iš pradţių ribiniai kaštai maţėja, bet 

po to ima didėti. Įmonės didţiausias efektyvumas yra kaţkur tarp minimalaus ir maksimalaus 

išdirbio. Kai išdirbis didėja link šito taško, maţėja kiekvieno papildomo vieneto gamybos savikaina 

(ribinė savikaina). Pasiekus maksimalaus efektyvumo tašką, prasideda pajamų maţėjimas ir ribinių 

kaštų didėjimas. 

Ribinis pelnas yra skirtumas tarp ribinių pajamų ir ribinės savikainos. Kaip ir ribinė savikaina bei 

ribinės pajamos, ribinis pelnas yra teigiamas iki tam tikro išdirbio dydţio, o po to tampa neigiamu 

(neigiamas pelnas yra nuostolis). 

Kaip nustatyti maksimalų pelną duodantį gamybos dydį? Jei, kepant dešimčia duonos 

kepalų daugiau, gaunama daugiau bendrųjų pajamų uţ savikainą (ribinė savikaina auga su gamybos 

apimtimi), tai firma turi kepti tuos dešimt kepalų. Jei, kepant dešimčia duonos kepalų daugiau, 

pajamos yra maţesnės uţ savikainą (neigiamas arba nulinis pelnas), firma, norėdama maksimalaus 

pelno, turi tų kepalų atsisakyti. 

Kadangi ribinis pelnas paprastai tampa neigiamu tada, kai gamybai viršijus tašką, kuriame darbo 

jėgos ir mašinų efektyvumas yra didţiausias, tai firmos išdirbis, duodantis maksimalų pelną, yra 

toks, kuriame ribinis pelnas yra lygus nuliui. Šitaip galima nusakyti paprastą taisyklę: didink išdirbį 

tol, kol: 

Ribinės pajamos = Ribinė savikaina 

 

Našumas 

Šiandien visame pasaulyje verslo vadybos pagrindinė problema yra našumas. Kas yra 

našumas? Paprastais ţodţiais tariant, našumas išmatuoja išdirbio santykį su sąnaudomis. Pateiksime 

analogišką pavyzdį. Vairuodami automobilį, rūpinamės jo efektyvumu, t.y. našumu. Mus domina, 

kiek kilometrų galime nuvaţiuoti su vienu benzino litru. Čia išdirbis yra nuvaţiuoti kilometrai, o 

sąnaudos - benzinas. Matuojant automobilio našumą, neįtraukiami tokie veiksniai kaip automobilio 

amţius ar benzino kokybė. 

Nenuostolingumas (lūžio taškas) 

Labai svarbu detalizuoti finansinius reikalus. Apie juos kalbama dalyse "Verslo įrašų 

vedimas" ir "Finansinė apskaita". Projektuojant bet kokius gaminius, lemiamą reikšmę turi 

samprotavimai apie projektinius kaštus ir pajamas. Lūţio analizė turi būti bet kokios verslo 

planavimo sistemos neatskiriama dalimi. Tai - galinga apsisprendimo priemonė. Lūţio taškas yra 

tas taškas, kuriame verslas nei nuostolingas, nei pelningas. Kitaip sakant, lūţio analizė nustato 
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realizacijos dydį, nuo kurio verslas darosi pelningas. Tai - minimalus realizacijos uţdavinys, kurį 

galima išreikšti bendrosiomis pajamomis padauginant parduotą kiekį iš kainos. 

Norint nustatyti lūţio tašką, turi nustatyti pastoviuosius ir kintamuosius kaštus. 

Pastovieji kaštai susidaro visada, neţiūrint ar įmonė gamina gaminį, ar ne. Į juos įeina šie dalykai, ir 

ne vien tiktai jie: administracijos atlygiai, raštinės išlaidos, draudimas, mokesčiai uţ nekilnojamąjį 

turtą, palūkanos ir amortizaciniai išskaitymai. Kintamieji kaštai kinta (didėja) kartu su gamybos 

apimtimi. Į juos įeina šie dalykai, ir ne vien tiktai jie: parduotų prekių kaina, darbo jėgos išlaidos, 

ţaliavų kaina, frachtas ir realizacijos išlaidos. Toliau pateikiame hipotetinę lūţio analizės lentelę. 

 

Pastovieji 

kaštai (PK) 

 

+ 

Kintamieji 

kaštai (KK) 

 

= 

Bendrieji 

kaštai (BK) 

Parduota 

vienetų 

 

x 

Kaina  

= 

Bendrosios 

pajamos 

(BP) 

35  5  40 5  3  15 

35  10  45 10  3  30 

35  15  50 15  3  45 

35  20  55 20  3  60 

35  25  60 25  3  75 

35  30  65 30  3  90 

 

Mūsų hipotetiniame pavyzdyje firma turi parduoti nuo 15 iki 20 gaminio vienetų, kad 

pasiektų lūţio tašką, ir tada bendrosios pajamos bus nuo 45 iki 60. Lūţio analizė atsako į kelis 

planavimo klausimus:  

Ar galima sumaţinti kintamuosius kaštus ir tokiu būdu nuleisti ţemyn lūţio tašką? Ar galima 

sumaţinti pastoviuosius kaštus? Kadangi lūţio analizė yra planavimo priemonė, ji daţnai 

naudojama analizuojant įvairias realizacijos galimybes. Koks geriausias galimas atvejis? Koks 

blogiausias? Koks tikėtinas?  

 

Klausimai diskusijai 

Kaip matuoti našumą darbe? Kaip planuotum tai daryti? Kaip, tavo manymu, vienos 

bendrovės našumas atrodo greta jūsų konkurentų našumo? 

Ekonomikoje buvo įprasta matuoti našumą, ypač gamybinį, vieno darbininko išdirbiu. 

Pavyzdţiui, jei A bendrovė pagamina 200 išdirbio vienetų per savaitę su penkiais darbininkais, 

kurie dirba po 40 valandų per savaitę, tai vieno darbininko valandos išdirbis yra vienetas. Jei B 

bendrovė pagamina 600 išdirbio vienetų per savaitę su 10 darbininkų, dirbančių po 40 valandų per 
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savaitę, tai jos vieno darbininko išdirbis per valandą yra 1,5 vienetų. Pagal darbo jėgos našumą B 

bendrovė yra laikoma našesne arba efektyvesne. 

Našumo veiksniai.  

Firmos, o tuo pačiu ir valstybės, našumas yra nustatomas pagal tris pagrindinius 

veiksnius: darbo jėgos kokybė, mašinų ir kitų kapitalinių įrengimų kokybė ir kiekis bei efektyvus 

išteklių naudojimas. 

Darbininkų išsilavinimas ir kvalifikuotumas turi įtakos našumui. Išprusę ir įgudę 

darbininkai paprastai dirba efektyviau. Darbo jėgos našumą galima didinti tobulinant bendrąjį 

išsilavinimą ir apmokymą, lavinant ir apmokant pačioje bendrovėje ir suteikiant didesnių galimybių 

darbininkams išmokti to, ko jie patys nori. 

Kai kurie ekspertai mano, kad mašinų tobulinimas yra geriausias našumo didinimo 

būdas. Gal tai ir tiesa, istoriniu poţiūriu. Nauji išradimai (pvz., telefonas) ir naujos technologijos 

(pvz., faksimilinis aparatas) padidino našumą. Tačiau dėl pačių mašinų našumas nebūtinai padidėja. 

Darbininkus būtina tinkamai apmokyti, kaip naudoti mašinas, o vadybininkai privalo efektyviai 

organizuoti gamybos procesus. 

Gamybos veiksnius galima apjungti daugybe būdų. Jei apjungimas efektyvus, galima pasiekti 

didelio našumo. Jei ne, našumas bus maţas. Vienas iš būdų dideliam našumui pasiekti yra 

rūpestingas darbo pasidalijimas - plačios apimties sudėtingų uţduočių suskaidymas į maţesnius 

darbus, kad kiekvienas darbininkas taptų maţos srities specialistu bendros uţduoties fone. Kita 

strategija - specializacija. Specializacija būna tada, kai viena firma gamina ribotą gaminių 

asortimentą. Susiaurindamos verslo tikslą, firmos tampa to verslo ţinovėmis ir gali sumaţinti 

kaštus. 

Veiksmai, ribojantys našumą. 

Našumo specialistai nustatė penkis veiksnius, kurie linkę maţinti našumo prieaugį: 

- Nevykusi vadyba, 

- Vyriausybinis reguliavimas, 

- Organizacijos dydis ir struktūra, 

- Nesugebėjimas išmatuoti ir įvertinti našumo, 

- Netinkami techniniai sprendimai. 

Labai daţnai administracijai nepavyksta sukurti tokio mikroklimato ir nuotaikos, kurie 

teigiamai veiktų našumą. Klaidingi įmonės vadovų veiksmai arba, dar blogiau, neveiklumas kuriant 

ir palaikant palankų darbo klimatą nuvilia darbininkus. Darbininkams daţnai nepasakoma, kokie 

yra tikslai ir kaip jie gali prisidėti. 

Matuojant našumą, kartais neatsiţvelgiama į pokyčius darbo jėgos kaštuose ar 

gaminio pardavimo kainoje, ar reikalavimus dėl gaminio aptarnavimo. Šitaip neišmatuojamas jų 
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poveikis pelnui. Nėra prasmės matuoti našumą vien tiktai tam, kad suţinotum sąnaudų-išdirbio 

santykį. Našumą reikia matuoti su atţvalga į pelno tikslus. Nuolat atsinaujinančių technologijų 

pasaulyje kartais manoma, kad pakanka įsigyti naujausių technologijų ir našumas išaugs. Daţnai 

naujos technologijos diegiamos neįsigilinus, kaip jos bus taikomos ir kokios kvalifikacijos reikės 

joms efektyviai panaudoti. Visi šie penki ribojamieji veiksniai gali turėti didelio poveikio našumui, 

o per jį ir pelnui. Be to, dėl jų gali nukentėti gaminio kokybė, o šito negali sau leisti nei viena 

įmonė. 

 

Kokybė ir našumas 

Pasaulyje didėjant konkurencijai ir prekių bei paslaugų gausai, pirkėjo lūkesčiai taip 

pat didėja. Dauguma pirkėjų tikisi kokybės - nuolatinių patikimų gaminio charakteristikų. Trumpai 

sakant, pirkėjai nori kokybiškų gaminių prieinama kaina. Prasta kokybė brangiai kainuoja. Pataisyti 

prastą gaminį - tai yra jį perdaryti - daug atsieina. Prasta kokybė - tai vėlavimas gamyboje. O rinkos 

paklausos nepaisymas reiškia prarastus pirkėjus ir prarastas pajamas. Prarasti vieną pirkėją daţnai 

reiškia prarasti daug pirkėjų: juk pirkėjai pasikalba tarpusavyje! Dėl prastos kokybės vyriausybė 

daţnai verčiama įsikišti, ir tada visos bendrovės patiria didelių išlaidų. 

Kokybė prasideda nuo administracijos ketinimų, bet neturi čia įstrigti. Kokybės 

būtinybe turi persiimti visi firmos darbuotojai. Jie turi tikėti kokybe ir turėti galimybių prisidėti prie 

kokybės gerinimo proceso. Šia prasme kokybės gerinimas turi tapti kiekvienos darbo vietos 

pareigybe. 

 

Kokybės gerinimo tyrimai 

Pastebėtos tokios tendencijos gerinant kokybę: 

- Vadybininkai laiko, kad našumas yra didesnio konkurencingumo laidas. 

- Efektyvesnis planavimas yra pati geriausia priemonė našumui didinti. 

- Galima pakeisti kultūrinę firmos aplinką, bet tam reikia laiko; vadybininkai turėtų 

stengtis suteikti daugiau įgaliojimų darbuotojams. 

- Vienas didelio masto tyrimas parodė, kad, įtraukus darbininkus į kokybės planavimo 

procesą, našumas padidėjo. 

- Personalas, jaučiantis besąs įgaliotas, noriau įsitraukia į bendros gaminio kokybės 

gerinimo procesą. 

 

    

Rinkodara. Pardavimo vadyba ir pardavimo pagrindai. Pardavimai. 

Rinkodaros strategija. Pirkėjų aptarnavimas 
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Pagrindiniai tikslai: 

 Rinkodaros apibrėţtis 

 Rinkodaros keturi kertiniai akmenys - gaminys, kaina, vieta ir propagavimas 

 Rinkos tyrimai 

 - Pardavimų vadyba ir pardavimų pagrindai.  

Turinys: 

Rinkodarą nelengva aiškiai apibūdinti, kaip, pavyzdţiui, gamybą ar realizaciją. Kai kas mano, 

kad rinkodara ir pardavimai tai vienas ir tas pats. Iš dalies jie teisūs. Tačiau pardavimai (realizacija) 

yra tik vienas rinkodaros aspektas. Į rinkodarą dar įeina gaminių kūrimas ir kelias iki pirkėjo, kainų 

nustatymas, paskirstymas, reklama, ryšiai su visuomene, pirkėjų aptarnavimas ir daugelis kitų 

dalykų. Rinkodara prasideda prieš atsirandant gaminiui ir tęsiasi po jo pardavimo. Rinkodara įeina į 

beveik visus bendrovių atliekamus darbus.  

Istorinė apţvalga. Devyniolikto šimtmečio pabaigoje ir dvidešimto pradţioje augant pramonei, 

produktų gamyba buvo verslo sėkmės laidas. Įmonės pasiūla daugeliu aspektų apspręsdavo pirkėjų 

paklausą. Paklausa viršijo pasiūlą. Ţmonės pirkdavo viską, ką firmos bepagamindavo. Maţdaug 

nuo 1920 m. iki 1950 m., įmonės ėmė labiau orientuotis į realizaciją. Išaugo konkurencija, atsirado 

daugiau būdų prekėms ir paslaugoms paskirstyti. Pasiūla viršijo paklausą, ir taip vadinami 

realizacijos ekspertai lemdavo atskiros bendrovės sėkmę. Realizacijos padalinių vaidmuo buvo 

svarbus net ir tais atvejais, kai gamybą nulemdavo gaminio dizainas ir charakteristikos. Tuo 

laikotarpiu įpiršimo taktika, naudojanti spaudimą ir abejotinus teiginius, buvo laikoma realizacija. 

Apie 1950 m. verslas ėmė orientuotis į pardavimą. Ţmonių pajamos didėjo, o su jomis vartotojų 

paklausa visokiausioms prekėms ir paslaugoms. Įpiršimo taktika nebetiko. Atsirado tikslas 

patenkinti pirkėjo reikmes. Nebe technika ir gamyba diktavo gaminio dizainą ir charakteristikas, o 

pirkėjas. Rinkodara buvo visose verslo funkcijose: nuo rinkos reikmių tyrimo iki gaminio dizaino ir 

realizacijos strategijos bei pirkėjo aptarnavimo.  

 

Keturi rinkodaros kertiniai akmenys 

 

Pagrindiniai rinkodaros mišrainės elementai yra keturi rinkodaros kertiniai akmenys: 

- gaminys, 

- kaina, 

- vieta, 
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- reklama. 

Gaminys - tai ne tiktai parduodama prekė, bet ir jos įpakavimas, etiketės ir bendrovės 

strategija. Kaina - tai ir didmeninė, ir maţmeninė kaina, o taip pat nuolaidos ir kredito sąlygos 

pirkėjams. Vieta - tai toji vieta, kur gaminys sueina į sąlytį su pirkėjais. Reklama - tai informacijos 

perdavimas perspektyviems pirkėjams, o taip pat reklama.. 

Gaminys - tai daţniausiai materialus daiktas, siūlomas pirkti individams ar 

organizacijoms. Parduodama gaminį, įmonė daţnai išvardina gaminio privalumus arba 

charakteristikas. Pavyzdţiui, matracų, skirtų miegojimui ir poilsiui, savybės yra tokios: rankomis 

siūti, papildomai pamušti, išbandytos spyruoklės ir dešimties metų garantija. Dėka šių savybių šie 

matracai išsiskiria iš kitų rinkoje esančių matracų savo unikalumu. Jei kokio nors gaminio fizinės 

charakteristikos pasikeičia, o tai gali atsitikti gavus naujos informacijos apie pirkėjus, tai 

sukuriamas naujas gaminys. Įmonės daţnai keičia savo gaminių pobūdį, juos tobulindamos ir 

norėdamos prisivilioti naują pirkėjų grupę. 

Kaina yra pasiūlos ir paklausos sąveikos rezultatas rinkoje. Ţmonės perka gaminius, 

nes jie yra naudingi ir teikia pasitenkinimą. Rinkodaros poţiūriu, yra trys būdai nustatyti gaminio 

kainai: nustatymas pagal konkurencingumą, kainos nustatymas pagal vidutines išlaidas ir pelną, ir 

kainos nustatymas pagal pasiūlą ir paklausą. Pagal konkurenciją gaminio kaina paprastai yra 

priderinama prie ţinomos rinkos kainos panašiems gaminiams. Kaina pagal vidutines išlaidas ir 

pelną reiškia, kad buvo atsiţvelgta į kaštus plius tam tikrą norimą pelną. Nustatymas pagal pasiūlą 

ir paklausą pasikliauna esama gaminio paklausa rinkoje. Kuo didesnė paklausa, tuo aukštesnę kainą 

galima nustatyti; jei paklausa silpna, tai ir kaina bus ţemesnė. Vis dėlto, išmintinga ţinoti savo 

kaštus, nustatant kainą pasiūlos-paklausos būdu. 

Vieta. Jei nepristatysi savo gaminio į tą vietą, kur pirkėjai jį perka, ilgai versle neišsilaikysi. 

Kalbėdami apie vietą, mes kalbame apie gaminio paskirstymą. Gaminiai iš gamintojų patenka 

pirkėjams (tarp jų pramonės vartotojams) per rinkodaros ar paskirstymo kanalus. Daţnai 

paskirstymo kanalai turi tarpininkus - ţmones, kurie perveţa gaminį iš vienos vietos į kitą ir 

parduoda. Svarstydamas, kokį paskirstymą pasirinkti, nepamiršk, kad tarpininkai uţ savo paslaugas 

reikalauja pinigų, todėl gaminio kainą reikia kilstelėti, kad būtų iš ko sumokėti tarpininkams.  

Reklama. Jei niekas neţinos apie gaminį, tai jo ir neparduosi. Todėl reikia parengti 

pranešimus, kad kiti asmenys suţinotų apie gaminį. Skelbimas - tai įprastas būdas pirkėjams 

prisivilioti. Jis gali būti laikraštyje, ţurnale, per televiziją, radiją, paštu ar iškabinamas lauke. 

Įmonės vadybininkams reikia nuspręsti, kuri reklamos forma bus efektyviausia pagal turimas 

išlaidas. Asmeninis pardavimas yra dar vienas gaminio propagavimo būdas. Kai kurioms gaminių 

rūšims, ypač paslaugoms, asmeninis pardavimas yra labai efektyvus. Kitos propagavimo formos - 
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tai pirkėjų konkursai, nemokami gaminio pavyzdţiai, nuolaidos, du paketai vietoj vieno, loterijos ir 

kitos idėjos, galinčios sudominti pirkėją gaminiu. 

 

Padėtis rinkoje 

Visos bendrovės uţima tam tikrą "padėtį" rinkoje. Padėtis - tai pirkėjų poţiūris į firmą. 

Gera padėtis leidţia kurti savo įvaizdį, jį stiprinti ir uţsigarantuoti solidţią nišą išsiugdant ištikimų 

pirkėjų.  Daţnai asmeninis poţiūris į savo bendrovę skiriasi nuo pirkėjų poţiūrio, todėl išmintinga 

suţinoti, ką gi jie mano. Jei jų poţiūris nėra toks, kokio norėtum, tau reikia sukurti strategiją 

padėčiai rinkoje uţkariauti. 

Rinkodaros padėties sukūrimas turi tris pagrindinius etapus: 

1. Įvertink savo dabartinį įvaizdį ir padėtį. 

2. Nustatyk norimą nišą rinkoje, išanalizuok savo varţovų siūlomų gaminių ir paslaugų stipriąsias ir 

silpnąsias vietas. Kokios yra spragos? Kaip galėtum uţpildyti tas spragas? 

3. Sukurk atitinkamą strategiją ir numatyk gaminius ir paslaugas, kurie sustiprintų norimą padėtį. 

 

Rinkos tyrimai 

Į rinkos tyrimus įeina informacijos apie parduodamus gaminius ar paslaugas 

numatymas, rinkimas, uţrašymas ir analizavimas. Rinkos tyrimai apima tokias sritis, ir ne vien 

tiktai jas: 

- Ekonomikos būklė, 

- Gaminio tyrimai, 

- Kainos tyrimai, 

- Reklamos tyrimai, 

- Realizacijos tyrimai. 

Paprastai vyriausybinėje statistikoje galima aptikti informacijos, kas dedasi 

ekonomikoje. Naudingos informacijos surasi įdarbinimo tendencijose, pajamų kitime, turimų 

disponuojamų pajamų dydyje ir palūkanų normose. Ekonominė analizė leidţia nustatyti tendencijas 

rinkose. Gaminio tyrimais galima nustatyti, ar naujasis gaminys pritaps. Juose galima rasti 

informacijos, kaip pagerinti gaminį, o taip pat palyginti savo gaminį su varţovų gaminiais. 

Kainos tyrimais bandoma nustatyti, kiek pirkėjų norėtų pirkti gaminį įvairiomis 

kainomis. Jie turi duoti atsakymą į pagrindinį klausimą, ar galima bus parduoti gaminį uţ tokią 

kainą, kad atsipirktų kaštai ir susidarytų pelnas. 

Reklamos tyrimuose dėmesys sutelkiamas į pranešimą apie gaminį ir jo poveikį 

potencialiems pirkėjams. Be to, jie gali padėti nustatyti geriausią reklamos derinį (pvz., per laikraštį, 

radiją, tiesioginiu paštu). 
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Realizacijos tyrimai nagrinėja, kokiu būdu realizacijos personalas turi pardavinėti 

gaminį. Jie tiria realizacijos prezentacijų efektyvumą ir gali surasti geriausias priemones (pvz., 

brošiūras, diagramas, fotonuotraukas), gaminiui parduoti. 

Tyrimų priemonės 

Ką norit suţinoti ar padaryti? Rinkodaros tyrimas yra brangus, bet vertas išlaidų. 

Nepamirškite, kad gali gauti reikiamos informacijos iš antrinių informacijos šaltinių, pvz., 

vyriausybės leidinių, prekybinių ar profesinių susivienijimų ar rinkos tyrimo firmų. Trys daţniausiai 

naudojamų būdai: apklausa, stebėjimas ir eksperimentas. 

Apklausos būdu tyrinėtojas surenka informaciją iš atrinktos potencialių pirkėjų 

grupės. Galima naudoti raštiškas apklausas paštu, asmeninius pokalbius ar pokalbius telefonu.  

Stebėjimo metu ţiūrima, kaip pirkėjas naudojasi gaminiu, kaip jį perka. Daţniausiai 

stebėtojas apsimeta pirkėju parduotuvėje. Šį būdą itin naudinga atlikti tose parduotuvėse, kur tas 

gaminys parduodamas. Stebėtojas gali parengti ataskaitą apie tai, kaip gaminys yra išstatytas 

parduotuvėje, kada jį perka, su kokiais gaminiais kartu jį perka ir t.t. Stebėjimo trūkumas yra tas, 

kad lieka neţinomi pirkėjo motyvai ir kitos charakteristikos. 

Eksperimentas, nors ir pats tinkamiausias būdas patikimiems rezultatams gauti, daţnai 

yra pats brangiausias. Galima sudaryti realias rinkos situacijas ir kontroliuoti stebimus kintamuosius 

(pvz., pirkimo schemas, kainas).  

Pardavimų vadyba  

Labai daţnai entuziastingi verslininkai perdaug įsisvajoja. Jų klaida ta, kad jie įsimyli 

savo gaminius. Sukuria puikų gaminio dizainą, rūpestingai suplanuoja gamybą ir netgi sukuria platų 

rinkodaros planą. Tačiau nedetalizuoja, kaip jie vykdys ir aptarnaus pardavimus. Pagrindiniai 

klausimai dėl pardavimų vadybos: 

- Kokie asmenys vykdys realizaciją? 

- Kur jie yra įsikūrę? 

- Kokio efektyvumo iš jų tikimasi? 

- Kaip jie bus apmokami? 

- Kaip jūsų varţovai pardavinėja savo gaminius? 

Rinkodara kaip labai svarbi planavimo veikla sudarant verslo planą yra laikoma strategija. 

Realizacija ir realizacijos aptarnavimas yra taktika, tai - konkretūs veiksmai, kurių tikslas, kad 

gaminiai patektų pirkėjams į rankas. Reikia nepamiršti, kad pajamas duoda realizacija. O pajamos 

duoda grynųjų pinigų srautą, reikalingą įmonei egzistuoti nesiskolinant pinigų. Svarbiausia, kad į 

pajamas įeina ir pelnas - įmonės būtiniausias tikslas rinkos ekonomikoje. 

Augant konkurencijai, būtina, kad potencialūs pirkėjai suţinotų apie jūsų bendrovę ar 

gaminį. Bendrovės realizacijos skyriaus vadybinio personalo pagrindinė funkcija yra aiškiai 
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įvardinti, koks asmuo potencialioje pirkimo situacijoje gali spręsti, pirkti ar ne. Sakoma, kad 

"tikimybė yra realybės atvaizdas". Jei bendrovė yra pradedanti ir veikia maţoje išnuomotoje 

parduotuvėje arba savo patalpose vykdo vieną konkrečią operaciją, reikia kokiu nors būdu pranešti 

apie pardavimą savo potencialiam pirkėjui. 

Reklamos dėka firmos ar gaminio pavadinimas sumirgės prieš pirkėjo akis. O kokia 

tikimybė, kad pirkėjas pirks? Prekybiniai leidiniai su straipsniais apie bendrovės gaminį - jau duoda 

tokią tikimybę. Kaip ir nepriklausomų vartotojų tyrimo organizacijų leidiniai. Kokie jūsų versle 

labiausiai gerbiami leidiniai? Suţinok, kokiu būdu patalpinti tame leidinyje straipsnį apie jūsų 

gaminį. 

Pardavimų pagrindai 

Gerai dirbančių pardavimo darbuotojų sėkmę laiduoja du pagrindiniai dalykai: 1) ţinios 

apie gaminį ir 2) tikėjimas gaminiu. Ţinios apie gaminį apima, kaip gaminys buvo sukurtas, 

pagamintas ir kaip kontroliuojama jo kokybė. Tikėjimas gaminiu - tai įsitikinimas gaminio 

privalumais, kurie gali atnešti pirkėjui naudos. Šie du dalykai yra pardavėjo entuziazmo šaltinis, o 

entuziazme ir glūdi tavo gaminio sėkmė. 

Darbuotojas turi įsiminti visiems laikams, kad būtina patenkinti pirkėjo norus ,nes įmonė nori, jog 

pirkėjai dar kartą ateitų pirkti ir pasišnekučiuotų tarpusavyje. Keli naudingi patarimai, kaip sudaryti 

teigiamą ir profesionalų pardavimo įvaizdį: 

- Laikyk kiekvieną pirkėją reikšmingu. Nepamiršk, kad pardavimo metu ne tik tu 

gaišti laiką, bet ir tavo pirkėjas. Pabrėţk, kad tavo gaminys vertas pirkėjo laiko ir 

susidomėjimo. 

- Pardavinėk ne gaminį, o jo naudingumą. Geras pardavėjas ţino, ką gero gaminys 

duos pirkėjui. Kalbėk apie gaminio privalumus. 

- Nekalbėk netiesos. Meluodamas gali greitai parduoti, bet gali ir greitai prarasti savo 

tarnybą. 

- Klausykis, klausykis, klausykis. Prieš kalbėdamas su pirkėju, paruošk kelis 

klausimus, kad suţinotum, ko pirkėjas nori. O tada klausykis. Ir nesiginčyk su pirkėju. 

Kitaip nieko neparduosi. 

- Būk pasirengęs greitai ir nuosekliai išdėstyti naudingą informaciją. Pirkėjas 

susidarys apie tave nuomonę iš to, kaip tu pasakosi apie savo gaminio privalumus. 

- Būk pasirengęs išdėstyti visą gaminio istoriją nuo pradţių iki galo labai konkrečiai, 

pabrėţdamas gaminio privalumus ir naudą, kurią pirkėjas galėtų turėti. 

 

Vienos įmonės pagrindinių prekybos taisyklių pavyzdys: 

- Paţink savo pirkėją! 
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- Nepersūdyk! 

- Laikykis paprastai! 

- Kalbėk trumpai drūtai! 

- Būk tikslus! 

- Pabrėţk privalumus! 

- Paklausk, ar gerai paaiškinai! 

- Nesiginčyk! 

- Išsireikšk aiškiai! 

Klausimai diskusijai 

Daţnai pirkėjai ilgai neapsisprendţia, ypač jei gaminys brangiai kainuoja. Pabandyk pabūti 

pardavėju. Kaip palauţtum daţnai pasitaikantį pirkėjo neryţtingumą, išreiškiamą ţodţiais: "Turiu 

dar pagalvoti."? 

 

 

Verslo teisės elementai 

 

Pagrindiniai tikslai: 

 Teisės pobūdis 

  Sutartys 

  Įsipareigojimas dėl gaminio 

  Intelektualinis turtas 

Turinys: 

Per visą istoriją pasaulyje visuomenės kūrė įstatymus - taisykles, reglamentuojančias 

individų elgesį vienų su kitais ir su visuomene kaipo tokia. Valstybinė teisė nustato piliečio santykį 

su visuomene. Į valstybinę teisę įeina konstitucinė, administracinė ir baudţiamąja teisė. Privati teisė 

rūpinasi ţala arba skriauda, kurią asmeniui ar organizacijai padarė kitas asmuo ar organizacija. Jei 

kuriuo nors būdu nukenčia pilietis, įmonė ar kitokia organizacija, tai privačios teisės tikslas atlyginti 

jiems skriaudą. Kitas privačios teisės tikslas - spręsti ginčus arba padėti jų išvengti, ypač tai liečia 

ginčus, kylančius dėl sutartinių įsipareigojimų. 

Kam reikalinga teisė? Viena iš pagrindinių teisės prieţasčių yra palaikyti tvarką 

visuomenėje. Visos šalys turi taisyklių dėl vaţiavimo viena ar kita kelio puse. Antroji teisės 

prieţastis - apginti ţmonių saugumą. Todėl turime įstatymų dėl atsakomybės uţ ţmogţudystes ir 

prievartavimą. Trečioji teisės prieţastis - apginti ţmonių turtą. Kiek siekia rašytinė istorija, beveik 
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visos visuomenės turėjo įstatymų dėl vagysčių. Vėliau daugelis visuomenių įsivedė įstatymus, 

nurodančius, kas atsitiks, jei vienas ţmogus padarys ţalos kito ţmogaus turtui. Ketvirtoji prieţastis 

yra asmens laisvių gynimas. Šie įstatymai riboja vyriausybės galią paţeisti ţmonių teises. Penktoji 

teisės prieţastis - plėtoti bendrą gerbūvį. Daugelio šalių įstatymais ribojama tarša, reguliuojamas 

geriamo vandens švarumas, teikiamos pajamos netekusiems darbo ţmonėms. Įstatymai turi vieną 

bendrą tikslą - skatinti ţmones gyventi taikiai. 

Sutartys 

Sutarčių teisė, viena privačios teisės sritis, yra reikšminga verslui. Pirkdamas ką nors 

iš tiekėjo, parduodamas savo gaminį pirkėjui ar samdydamas darbuotoją, turi sudaryti sutartį. 

Sutartis - tai susitarimas, ţodinis ar raštiškas, kuris nustatantis teises ir įsipareigojimus tarp dviejų ar 

daugiau sutarčių šalių. Keli bendrieji sutarčių principai. 

Pasiūla. Kiekviena sutartis prasideda pasiūla. Viena sutarties šalis siūlo susitarimo 

sąlygas. Pasiūlą galima perduoti ţodţiu arba raštu, pvz., laišku, pasiūlymu, pirkimo orderiu ar tam 

tikra reklamine medţiaga. Pasiūloje nurodomas laikas ir vieta, pvz., mugė tam tikroje vietovėje, 

kuri truks keturias valandas. 

Sutikimas. Kad sutartis galiotų, turi būti duotas sutikimas. Sutikimas gali būti ţodinis 

ar net išreiškiamas tam tikru poelgiu, demonstruojančiu sutikimą, pvz., pasiūloje nurodytų veiksmų 

atlikimas. Sutinkančiam su pasiūla turi būti suteikiama tokia pati galimybė apsvarstyti sąlygas. 

Savitarpio tenkinimas. Savitarpio tenkinimas sutarčių teisėje reiškia, kad mainais uţ 

paţadą yra tiekiama kokia nors vertybė. Daţniausiai savitarpio tenkinimas yra išreiškiamas gaminio 

(vertybės) pirkimu mainais uţ pinigus (paţadą apmokėti). 

Ne visas sutartis galima išreikalauti pagal įstatymą. Bendrai paėmus, trimis atvejais 

sutartis yra neišreikalaujama. Vienas atvejis - vienpusės sąlygos. Pavyzdţiui, jei pardavėjas gali 

atsiimti visus parduodamus daiktus, net jei iš penkių tik vienas daiktas neapmokėtas, tai pradinė 

sutartis yra negaliojanti. Antras atvejis - apgavystė. Jei ką nors nusipirkai pagal duotą ţodį ar pagal 

spausdintą informaciją iš pardavėjo, o pardavėjas nepristato ar negali pristatyti, tai tokia sutartis yra 

neišreikalaujama. Trečias atvejis - abipusė klaida. Jei pirkėjas ir pardavėjas mano, kad gaminys 

atitinka pirkėjo reikalavimus, o paskui pasirodo, kad taip nėra, tai laikoma, kad abi sutarties šalys 

suklydo, ir sutartis negalioja. 

Terminai ir sąlygos. Koks bebūtų verslas, į vykdomas operacijas būtinai įeina gaminio 

pardavimas, o taip pat kitų gaminių pirkimas. Todėl vertėtų atkreipti dėmesį į parduodamo ir 

perkamo daikto terminus ir sąlygas, ypač apmokėjimo būdą ir laiką bei pristatymo datas. Gerai 

apgalvotas informavimas prieš sudarant sutartį leis geriau įvykdyti verslo sandorių. 

 

Sutarties santrauka. 
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- Sutartys yra pasiekiamos derybų būdu, o derybos gali būti oficialios arba neoficialios. 

- Pasiūloje turi būti aiškiai išreikštas ketinimas; pasiūla turi būti aiškiai apibūdinta; ir ji turi 

būti perteikta kitai sutarties šaliai. 

- Pasiūlą galima atsiimti prieš jos priėmimą. 

- Sutikimas su pasiūla turi būti besąlygiškas ir aiškiai perteiktas. Sąlyginis sutikimas yra 

priešpriešinė pasiūla ir todėl yra laikomas nesutikimu. 

- Savitarpis tenkinimas reiškia, kad viena sutarties šalis paţada ką nors padaryti arba 

nepadaryti, o antroji sutarties šalis paţada mainais ką nors vertingo. 

 

Klausimai diskusijai 

Ištaigaus restorano savininkė pasodino tave uţ staliuko. Staliukas padengtas, tau atnešė vandens, 

duonos ir sviesto. Tu šiek tiek uţvalgei, perskaitei valgiaraštį ir uţsisakei. Tada pastebėjai, kad turi 

per maţai pinigų uţsakymui apmokėti. Tau uţsakant nebuvo nieko pasakyta apie susitarimą 

apmokėti. Ar tai sutartis su restoranu, ar ne? Kodėl taip arba kodėl ne? 

 

Įsipareigojimas dėl gaminio 

Pagal daugelį įstatymų, garantija yra uţtikrinimas. Anksčiau pateiktame sutarties 

formos pavyzdyje pardavėjas garantuoja, kad jis nuosavybės teise valdo parduodamą daiktą ir turi 

teisę tą turtą parduoti. Tai - tik vienas garantijos idėjos aspektas. 

Istoriniu poţiūriu imant, garantijos atsirado dėl nesąţiningo pardavėjų elgesio. Jie 

naudodavo klaidinančius teiginius apie savo gaminių savybes. Jei pardavėjas ką nors teigia apie 

gaminį, tai vadinama aiškiai išreikšta garantija. Tokią aiškiai išreikštą garantiją pardavėjas duoda 

tada, kai jis tvirtina, kad gaminys atlieka tam tikrą veiksmą ar atitinka tam tikrus reikalavimus. 

Aiškiai išreikštos garantijos daţniausiai yra duodamos automobiliams, buitiniams prietaisams ar 

raštinės įrangai. Kartais garantija yra numanomo pobūdţio. Numanoma garantija atsiranda 

racionaliai laikant, kad pardavėjas suvokia pagrįstus pirkėjo lūkesčius ir sutinka pirkėjui parduoti 

gaminį, atitinkantį tuos lūkesčius. Numanomos garantijos daţnai teikiamos maisto produktams ir 

legaliems vaistams. Garantijų kartais atsisakoma. Pavyzdţiui terminas "toks koks yra" (as is), 

reiškia, kad pardavėjas atsisako teigti apie gaminio kokybę, rodiklius ar remonto būtinybę. 

Terminas "toks koks yra" daţnai yra taikomas parduodant nenaujus automobilius ar prietaisus. 

Intelektualinis turtas 

Intelektualinis turtas yra nematerialus, atsirandąs iš kūrybinių ţmogaus pastangų. Yra 

keturios intelektualinio turto rūšys: 

- Patentai, 

- Autorinės teisės, 
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- Prekės ţenklai, 

- Firminiai pavadinimai. 

Visos keturios rūšys yra ginamos įstatymais nuo paţeidimų. Patentas paprastai yra 

išimtinė teisė gaminti, naudoti ir pardavinėti naudingą procesą ar mašiną, pvz., konservavimo 

procesas ar fotokopijavimo prietaisas. Autorinės teisės yra išimtinė teisė spausdinti, reprodukuoti, 

pardavinėti ar demonstruoti rašytinę medţiagą, muzikos kūrinius, meno kūrinius, fotografijas, 

kinofilmus ir televizijos programas bei duomenų sistemas. Prekės ţenklas yra išskirtinis simbolis, 

sudarytas iš ţodţio, raidţių, skaičių, piešinio ar šių dalykų derinio, kurį naudoja prekybininkas ar 

gamintojas konkrečioms prekėms paţenklinti. Firminis pavadinimas yra ţodis ar ţodţių derinys, 

ţenklinantis gaminį ar bendrovę. "Coca-Cola" yra vienas iš populiariausių firminių pavadinimų. 

 

Verslo įrašų tvarkymas.  

 

Pagrindiniai tikslai: 

 Verslo informacija 

 Buhalterijos elementai 

 Ţurnalai: įrašų vedimo pagrindas 

 Finansinės ataskaitos 

Turinys: 

 

 Verslo informacija leidţia atsakyti į tris klausimus: Kaip jums sekasi? Kokių turite sunkumų? 

Kaip juos įveikiate? 

Operatyvioji informacija yra naudojama vidaus pranešimams ir leidţia kontroliuoti kasdienes 

operacijas. Vadybos ataskaitinė informacija taip pat yra naudojama vidiniam atsiskaitymui ir leidţia 

vadybininkams išmatuoti veiklos rezultatus pagal verslo planą. Finansinės ataskaitos yra išorinio 

atsiskaitymo priemonė savininkams (kai kuriais atvejais akcininkams), vyriausybei ir investoriams 

(ar kreditoriams). 

Operatyvioji informacija. Be kasdienės operatyviosios informacijos versle neapsieisi, net jei 

kasdien tos informacijos ir nereikia. Nors ši informacija įvairuoja skirtingose įmonėse, tačiau yra ir 

bendrų aspektų. Štai daţniausiai pasitaikančios kasdieninės operatyviosios informacijos rūšys: 

- Atsargos, 

- Algalapiai, 

- Realizacija, 
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- Pirkiniai, 

- Skolos įmonei, 

- Skolos tiekėjams. 

Atsargos reiškia turimus ir parduodamus gaminius, o taip pat gaminių kainas; uţsakytus (ar 

pagamintus) naujus gaminius ir pristatymo datas; ir visokias detales bei priedus, reikalingus 

gaminiams. Algalapiai turi vesti informaciją apie valandininkus (pagal laiko korteles), reguliaraus 

atlygio darbuotojus (pagal tabelius) ir realizacijos darbuotojus. Realizacijai reikalinga informacija 

apima sutartis ir realizacijos vaţtaraščius. Į pirkimo informaciją įeina įsipareigojimai ir vaţtaraščiai 

dėl atsargų, detalių ar priedų ar bendrų ţaliavų ir įrengimų pirkimo (ar gamybos). Skolos įmonei 

rodo, kiek pajamų turi įplaukti iš realizacijos sutarčių ar vaţtaraščių grynaisiais pinigais ar čekiais. 

Skolos tiekėjams rodo, kokie pirkiniai pirkti ir kiek sumokėta tiekėjams. 

Vadybos ataskaitinė informacija. Vadybos ataskaitinės informacijos reikia vadybininkams, kad 

kontroliuotų operacijas, koordinuotų funkcijas ir planuotų. Ši informacijos rūšis gali būti finansinė, 

pvz., kelių metų realizacijos duomenys arba panašių kaštų sulyginimas. Ji taip pat gali būti 

materiali, pvz., atsargų dydis, lyginamas su planuojama realizacija.  

 

Buhalterijos elementai 

 

Buhalterija pateikia finansinę informaciją apskaitai. Pagrindinė apskaitos idėja: 

Aktyvai = pasyvai + kapitalas (savininkų akcinis kapitalas) 

Aktyvai yra įmonės nuosavybė arba tai, kas jai įsiskolinta. Į aktyvus įeina grynieji pinigai, 

skolos įmonei, ţemė, pastatai, įrengimai ir prekių atsargos. Pasyvai yra įmonės skolos. Į pasyvus 

įeina paskolos iš visų šaltinių, skolos tiekėjams, mokėtini uţstatai ir mokėtini mokesčiai. Kapitalas - 

tai pradţioje įnešti pinigai plius susikaupę įplaukos (paprastai iš pelno) iš verslo operacijų. 

 

Dvigubas buhalterijos įrašų vedimas yra grindţiamas apskaitos lygtimi: 

  Aktyvai = Pasyvai + Kapitalas. 

Visos verslo operacijos paliečia abi lygties puses. Padidėjimas arba sumaţėjimas vienoje 

lygties pusėje turi būti lygus padidėjimui arba sumaţėjimui kitoje lygties pusėje. Uţrašant operaciją 

į bet kokią sąskaitą, debeto įrašas toje sąskaitoje turi būti kompensuojamas kredito įrašu kitoje 

pusėje. Atsimink šią taisyklę - bendra debeto įrašų suma turi būti lygi bendrai kredito įrašų sumai. 

Kas yra debetas? Kas yra kreditas? Abu šie terminai yra apskaitos priemonės, rodančios įmonės 

priklausomybę nuo išorinio pasaulio, o ne tavo paties asmeninę finansinę padėtį. Debetas visada 

uţrašomas kairėje knygos pusėje (aktyvų pusė), kreditas - knygos dešinėje pusėje (pasyvų pusė). 
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Sakykime, įmonė pradėjo veiklą nuo 5000 piniginių vienetų banke. Tai reiškia, kad bankas 

skolingas tavo įmonei 5000 piniginių vienetų. Todėl bankas yra skolininkas ir turi pas jus pasyvųjį 

saldo. Jei pirkėjas jums yra skolingas uţ parduotą gaminį, tai pirkėjas, kaip ir bankas, jūsų įrašuose 

turi pasyvųjį saldo. Jei jūs esate skolingi tiekėjui uţ kokį nors įmonės pirkinį, jūs turite rodyti 

kredito likutį, nes tiekėjas yra laikomas jūsų įmonės kreditoriumi. 

 

Ţurnalai - įrašų vedimo pagrindas 

Daugumai įmonių tinka keturi ţurnalai: pirkimo ţurnalas, realizacijos ţurnalas, 

įplaukų ţurnalas ir išlaidų ţurnalas. Trumpai apţvelgsime visus šiuos ţurnalus imdami pavyzdţius 

iš fiktyvios akcinės bendrovės, kurią pavadinsime "ABC" akcine bendrove. 

Pirkimo ţurnalas. Šis ţurnalas uţrašo svarbiausias įmonės išlaidas tiekėjams. 

Pavyzdys. 

 

Pirkimo ţurnalas               "ABC" akcinė bendrovė             2004 m. liepos mėnuo 

Data Tiekėjas Vaţtaraščio numeris Pirkiniai 

(debetas) 

Skolos 

tiekėjams 

(kreditas) 

Liepos 5 d. Įstaigos 

sandėlis 

2111 350.000 350.000 

Liepos 6 d. Autodetalių 

tiekėjas 

2114 75.00 75.00 

 

Įrašai rodo, kad "ABC" akcinė bendrovė pirko du dalykus iš dviejų tiekėjų. Pirmasis 

įrašytas kaip debetas ir kompensuotas kredito įrašu. Paprastai pirkimo ţurnale būna debetu įrašomi 

tokie dalykai: pirkti įrengimai, frachto rinkliavos, išlaidų sąskaitos (raštinės reikmenys, draudimas, 

telefonas). Kredito įrašai šioje sąskaitoje apima visas skolas tiekėjams. 

Realizacijos ţurnalas. Tai vienas iš svarbiausių įmonės ţurnalų. Jame uţrašoma, kas, 

ką, kada ir su kokiu vaţtaraščiu pirko. Pavyzdys: 

 

 

Realizacijos ţurnalas        "ABC" akcinė bendrovė      2004 m. liepos mėnuo 

 

Data  Pirkėjas Vaţtaraščio 

numeris 

Skolos įmonei 

(debetas) 

Realizacija 

(kreditas) 
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Liepos 5 d. ABCD-1 001 200.00 200.00 

Liepos 7 d. ABCD-2. 002 150.00 150.00 

 

"ABC" akcinės bendrovės realizacijos ţurnale skolos įmonei yra rodomos debetu, o 

pardavimo operacijos - kreditu. Tai vėl dvigubų buhalterinių įrašų pavyzdys. Į debetą ţurnale įeina 

visos skolos įmonei; į kreditą - mokesčiai uţ parduotus gaminius ir pristatymo rinkliavos. 

Įplaukų ţurnalas. Kai įmonė gauna pajamų iš realizacijos, jos yra įrašomos į šį ţurnalą. 

Pavyzdys: 

 

Įplaukų ţurnalas              "ABC" akcinė bendrovė            2004 m. liepos mėnuo 

 

Data Gauta iš Bankas 

(debetas) 

Banko paskola 

(kreditas) 

Skolos įmonei 

(kreditas) 

Liepos 1 d. Komercinis 

bankas 

1000.00 1000.00  

Liepos 6 d. ABCD-1 200.00 - 200.00 

Liepos 8 d. ABCD-2. 150.00 - 150.00 

 

Įrašai šiame ţurnale rodo, kas, kada ir kokią sumą sumokėjo. Sumokėtos sumos 

įrašomos debetu (skolos jūsų įmonei) ir yra kompensuojamos atitinkamais kredito įrašais. Ţurnalo 

debetiniai įrašai apima visokias banko teikiamas nuolaidas; į kredito įrašus įeina skolos įmonei ir 

visi kapitalo įnašai, įmokėti įmonei. 

 

Išlaidų ţurnalas. Šis ţurnalas rodo, ką įmonė faktiškai išmokėjo išlaidoms. Pavyzdys. 

 

 

Išlaidų ţurnalas                       "ABC" akcinė bendrovė          2004 m. liepos mėnuo 

    Įvairios išlaidos 

Data Asmuo, 

kuriam 

mokama 

Čekio numeris Suma 

(kreditas) 

Suma 

(debetas) 

Sąskaitos 

pavadinimas 

Liepos 1 d. UAB 

"Pastatai" 

005 200.00 200.00 Nuoma 
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Liepos 1 d. Įstaigos 

sandėlis 

006 50.00 50.00 Ţaliavos 

 

Kiekvienas mokėjimas šiame "ABC" akcinės bendrovės pavyzdyje yra paţenklintas data, 

firmos, kuriai mokama, pavadinimu ir čekio numeriu. Sumokama suma yra įrašyta kreditu (esate 

skolingas kaţkam, kas yra kreditorius) ir kompensuota debetiniu įrašu. Įsidėmėk, kad išmokėtos 

sumos yra priskirtos nuomos ir ţaliavų sąskaitoms. Kiekviena įmonė turi keliolika sąskaitų, tarp jų 

algalapių, įrengiamų, sutartinės pagalbos ir t.t. Tipiški debetiniai įrašai išlaidų ţurnale yra tokie: 

skolos tiekėjams, algalapiai, banko rinkliavos ir sumokėtos palūkanos; į kreditinius įrašus įeina 

gautos banko nuolaidos. 

Ţurnalai rodo įmonės kasdieninių operacijų įrašus. Po tam tikro laikotarpio, daţniausiai 

mėnesio, kasdieninių operacijų įrašai susumuojami. Šios sumos yra perrašomos į bendrovės 

pagrindinius apskaitos ţurnalus. Operacijų poveikis įmonės pagrindinėms sąskaitoms pateikiamas 

lentelėje. 

Taisyklės, kaip įrašyti debetinius ir kreditinius įrašus 

Poveikis pagrindinėms sąskaitoms 

Sąskaitos tipas Jei operacija 

padidina sąskaitą, 

įrašyk kaip: 

Jei operacija sumaţina 

sąskaitą, įrašyk kaip: 

Likutis daţniausiai 

yra kaip: 

Aktyvų sąskaita 

(ką jūs turite savo 

nuosavybėje) 

Debetas Kreditas Debetas 

Pasyvų sąskaita 

(ką jūs skolingi) 

Kreditas Debetas Kreditas 

Kapitalo sąskaita Kreditas Debetas Kreditas 

Pajamų sąskaita 

(bendrosios pajamos) 

Kreditas Debetas Kreditas 

Išlaidų sąskaita Debetas Kreditas Debetas 

 

Kiekvieno įmonės vadybininko tikslas - uţdirbti pelno. Tiksliai kas dieną vedami 

įrašai - geriausias būdas pelnui siekti. Be to, vadybininkui reikia vykdyti įmonės kontrolę, kiek 

pinigų įplaukia ir kur jie išteka. Svarbiausia, kad, ţinodama kasdieninę padėtį, įmonės 

administracija gali vykdyti pakeitimus, jei matosi, kad verslo tikslai nebus pasiekti. 

 

Finansinės ataskaitos 
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Įmonės pagrindinės ataskaitos yra pajamų ataskaita ir buhalterinis balansas. Pajamų 

ataskaita, kartais vadinama pelno ir nuostolių ataskaita, rodo verslo operacijų rezultatą per tam tikrą 

laikotarpį - mėnesį, ketvirtį, metus (esant kompiuterinei apskaitai, nesunku sudaryti pajamų 

ataskaitas). Buhalterinis balansas pateikia vaizdą apie įmonės finansinę būklę tam tikru metu, 

paprastai metų pabaigoje. Gali laikyti buhalterinį balansą fotografija, o pajamų atsakaitą kinofilmu 

ar videofilmu. 

Pajamų ataskaita. Į ją įeina tokia informacija: pajamų sąskaitos (kredito likučiai), 

išlaidų (kaštų) sąskaitos (debeto likučiai) ir grynosios pajamos (skirtumas tarp bendrųjų pajamų ir 

bendrųjų išlaidų). Pajamų ataskaita paprastai yra tokios formos: 

Bendrovės pavadinimas 

Mėnesinė pajamų ataskaita 

200_ m. 

Mėnuo __________ 

Realizacijos pajamos   

Realizacijos nuolaidos ___________ ____________ 

Grynosios pajamos ___________ ____________ 

Parduotų prekių išlaidos   

Medţiagos __________  

Darbo jėga __________  

Pridėtinės išlaidos __________  

Iš viso  ___________ 

Bendrasis pelnas  ____________ 

Eksploatacijos išlaidos   

Realizacija  __________ 

Atlyginimai _________  

Reklama __________  

Kitos išlaidos _________  

Bendrosios administracinės išlaidos __________  

Tyrimo darbai _________  

Amortizaciniai atskaitymai __________  

Iš viso  _________ 

Pajamos (nuostoliai) iš operacijų  __________ 

Pajamos (arba išlaidos) iš palūkanų  __________ 

Grynosios pajamos (nuostoliai)  __________ 
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Rezervas mokesčiams  __________ 

Grynosios pajamos atskaičius mokesčius  __________ 

Nepaskirstyto pelno grynasis padidėjimas 

(sumaţėjimas) 

 ___________ 

 

Buhalterinis balansas. Buhalterinis balansas rodo, kaip yra taikoma pagrindinė 

apskaitos lygtis: 

Aktyvai  =  Pasyvai + Kapitalas 

Aktyvai konstatuoja, kas yra bendrovės nuosavybėje ir ką kiti yra skolingi bendrovei. 

Į pasyvus ir kapitalą įeina pasyvų ir kapitalo sąskaitos, kurios yra kredito likučiai įmonės ţurnale. 

Pasyvai konstatuoja, koks yra bendrovės įsiskolinimas, kiek yra išleista bendrovės akcijų ir koks yra 

nepaskirstytasis pelnas. Buhalterinio balanso forma yra standartinė, kaip pateiktame pavyzdyje: 

 

Bendrovės pavadinimas 

Buhalterinis balansas 

2009 m. gruodţio 31 d. 

Aktyvai   

Grynieji pinigai 10  

Skolos įmonei 350  

Atsargos 580  

Iš viso einamųjų aktyvų  940 

Pagrindiniai fondai (grynieji)  620_ 

Iš viso  1560 

Pasyvai   

Skola bankui (ar kiti grynųjų pinigų šaltiniai) 600  

Skolos tiekėjams 170  

Iš viso einamųjų pasyvų  770 

Ilgalaikė skola  700 

Akcinis kapitalas 800  

- Nepasikirstytasis pelnas (710)  

Nuosavas kapitalas  90__ 

Iš viso  1560 

 

Aktyvų pusė rodo ekonominius išteklius (grynuosius pinigus, skolas įmonei, atsargas), 

kurie turi prisidėti prie bendrovės būsimos veiklos. Pasyvas ir kapitalas yra aktyvų šaltiniai. Be to, 
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reikia vykdyti įsipareigojimus. Šiuo atveju reikia per trumpą laiką išmokėti skolą bankui ir skolas 

tiekėjams. Ilgalaikę skolą reikia grąţinti paskirtu laiku. 

Viskas, kas lieka apmokėjus skolas, yra nepaskirstytasis pelnas. Akcininkai 

nepaskirstytąjį pelną laiko savo investuoto kapitalo prieaugiu. 
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Savarankiško darbo užduotys 
 

1. Savarankiško darbo užduotis 

Paprašykite dalyvių, kad išsiaiškintų, kokius gamybos etapus pereina nuolatos jų perkamas 

gaminys. Išvardyti ţmones ir verslo įmones, kurių reikia jam pagaminti ir patiekti į rinką. Kartu 

išvardyti visus šiame procese atliekamus mainus. Aptarti ir alternatyvųjį produktui pagaminti 

reikalingų išteklių naudojimą. Kokiu būdu rinkos teikia gamintojams ir vartotojams informaciją, 

kurios jiems reikia ištekliams skirstyti? 

2. Savarankiško darbo užduotis 

Paprašykite dalyvių nubraiţyti aplinkinių gyvenamųjų rajonų verslo įmonių ţemėlapį ir 

išnagrinėti įvairius čia įsikūrusių verslo įmonių tipus. Pavyzdţiui: 

- Kokias prekes ir paslaugas šios verslo įmonės teikia? 

- Kodėl įmonių savininkai pasirinko šią vietovę? 

- Kokie yra pasirinktos šios verslo vietos kaštai ir nauda? 

3. Savarankiško darbo užduotis 

Paprašykite dalyvių, kad iš laikraščių ir ţurnalų prisikarpytų straipsnių, kurie parodo paklausos 

pokyčius arba kainų poveikį. 

4. Savarankiško darbo užduotis 

Dalyviams paprašykit pagalvoti, paţiūrėti ir uţsirašyti, kiek kainuoja sezoniniai drabuţiai, 

pastebėti pirkėjų polinkius, laiką ir pan. Kada geriausiai pirkti maudymosi kostiumėlį? Rugsėjį 

kainos gali būti puikios, tik pasirinkimas menkas. 

5. Savarankiško darbo užduotis 

Tegul dalyviai sudaro asmeninius biudţetus. Didţiausią dėmesį skirkite trumpalaikiams 

tikslams: kaip susitaupyti atostogoms arba naujam muzikos centrui. Aptarkite ilgalaikius tikslus: 

kaip susitaupyti automobiliui. Apsvarstykite kiekvieną biudţeto sudarymo etapą: finansinio tikslo 

nustatymą, pajamų įvertinimą ir išlaidų planavimą. 

6. Savarankiško darbo užduotis 

Paprašykite dalyvių, kad parengtų pranešimus apie Lietuvos įstatymus, kuriuose tiesiogiai arba 

netiesiogiai kalbama apie vartotojų teises. 

7. Savarankiško darbo užduotis 
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Paprašykite, kad iš laikraščių ar ţurnalų parinktų reklaminių skelbimų, rodančių įvairius 

reklamos būdus. 

8. Savarankiško darbo užduotis 

Uţduokite dalyviams suplanuoti ir atlikti oficialiąją televizijos reklamos analizę. Pasiūlykite 

jiems pasirinkti konkretų laiką ir stebėti, kokio tipo skelbimai tuo metu transliuojami. Ar yra 

dėsningumų? Kokių? 

9. Savarankiško darbo užduotis 

Paprašykite, kad dalyviai atsineštų į klasę iš laikraščių ir ţurnalų parinktų skelbimų, kurie 

iliustruotų įvairius reklamavimosi būdus. Liepkite keliems kitiems dalyviams pasirengti papasakoti 

apie su reklama susijusius dalykus. 

10. Savarankiško darbo užduotis 

Televizijos reklama yra vienas populiariausių reklamavimosi būdų. Tegul dalyviai grupelėse 

aptaria keletą savo mėgstamiausių televizijos reklamų. Visi kartu aptarkite šias reklamas, kodėl jos 

yra veiksmingos. 

11. Savarankiško darbo užduotis 

Uţduokite dalyviams parašyti keletą reklaminių skelbimų išgalvotiems arba tikriems gaminiams 

pristatyti, naudojant vieną iš vadovėlyje aprašytų būdų. 

12. Savarankiško darbo užduotis 

Paprašykite dalyvių suţinoti, kokiomis jų šeimos, kaimynai  naudojasi draudimo bendrovių 

paslaugomis.. Paprašykite, kad dalyviai pakomentuotų draudimo motyvus. 

13. Savarankiško darbo užduotis 

Paprašykite, kad iš laikraščių ar ţurnalų parinktų reklaminių skelbimų, rodančių įvairius 

reklamos būdus. 

14. Savarankiško darbo užduotis 

Uţduokite dalyviams suplanuoti ir atlikti oficialiąją televizijos reklamos analizę. Pasiūlykite 

jiems pasirinkti konkretų laiką ir stebėti, kokio tipo skelbimai tuo metu transliuojami. Ar yra 

dėsningumų? Kokių? 
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15. Savarankiško darbo užduotis 

Dalyviams, dirbantiems grupėmis, skirkite uţduotį surasti įvairių verslo galimybių savo 

bendruomenėje bei sudaryti verslo planą. 

16. Savarankiško darbo užduotis 

Pasakykite, kad dalyviai bibliotekoje paieškotų anksčiau sėkmingai veikusių ar dabartinių 

verslininkų darbo aprašymų. Paprašykite dalyvių paruošti pasakojimus apie vietos verslininkus. 

17. Savarankiško darbo užduotis 

Paprašykite dalyvių, kad pavartytų statistikos leidinius arba internete rastų naujausių statistinių 

duomenų apie BVP. Tegu dalyviai išsako savo nuomonę, kodėl jis didėjo ar maţėjo 

18. Savarankiško darbo užduotis 

Suskirstykite dalyvius į komandas ir paprašykite, kad dalyviai (tegul dalyviai pasiūlo savo 

gaminio ar paslaugų idėjų) raštu sudarytų verslo planą, kurį galėtų pateikti bankui, norėdami gauti 

paskolą. Plane turėtų būti: 

1. Aprašyti gaminys ir reikalingos medţiagos bei įrenginiai. 

2. Galima rinka. 

3. Rinkodaros ir gamybos strategijos. 

4. Biudţetas. 

5. Apibūdinti bendrovės tikslai ir finansų poreikiai. 

6. Sudarytas prognozuojamas įmonės sąskaitų balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. 
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19. Savarankiško darbo užduotis 

„Kaip prašyti paskolos ūkinei veiklai” 

 

Ši uţduotis skirta tam, kad dalyviai suprastų, kokiais kriterijais remiamasi išduodant banko 

paskolas (trys kriterijai: ţmogaus charakteris, kreditinis pajėgumas ir jo kapitalas). Dalį uţduoties 

gali pateikti kaip namų darbą (pasiruošti atliekamiems vaidmenims, arba atlikti viską betarpiškai 

uţsiėmimų metu, tačiau tada tam reikės skirti daugiau laiko).  

Pasiūlykite savanorių dalyvių komisijai, kad aplankytų vietos banką ir suţinotų toliau išvardytus 

dalykus ir apie juos praneštų dalyviams: 

- kokias paslaugas bankas siūlo (ypač verslams), 

- kiek tos paslaugos kainuoja, 

Padalykite dalyvius į grupes po keturis dalyvius arba pasirinkite keturis savanorius, kurie 

norėtų atlikti savo vaidmenis visiems stebint . 

Trys dalyviai iš kiekvienos grupės bus paskolų ūkinei veiklai prašytojai, o vienas - banko 

paskolų skyriaus darbuotojas. 

Išdalykite vaidmenų korteles kiekvienam „paskolos prašytojui” ir „banko darbuotojui”. 

Skirkite dalyviams laiko pamąstyti (gali būti namų darbų uţduotis), kaip geriau atlikti savo 

vaidmenis. Tada pasakykite, kad kiekvienos grupės „paskolų skyriaus darbuotojas” turės apklausti 

kiekvieną „paskolos prašytoją” atskirai. 

Pasikalbėjęs su „paskolos prašytojais”, „bankininkas” arba dalyviai turės išrinkti vieną 

paskolos prašytoją, kuris ją ir gaus. „Paskolų skyriaus darbuotojas” arba dalyviai privalės savo 

sprendimą pagrįsti. 

Vaidmenų kortelės. 

Paskolų skyriaus darbuotojo kortelė 

Esate banko paskolų skyriaus darbuotojas ir jūsų pareiga - apklausti banko paskolos 

prašytojus. Labiausiai domėsitės, kaip būsimieji skolininkai atsakys į toliau pateiktus klausimus. 

Galite papildyti kai kuriuos atsakymus, pateikdami savuosius. 

1. Kiek norite pasiskolinti? 

2. Ką ketinate su pinigais daryti? 

3. Ar planuojate į verslo įmonę investuoti kiek nors savų pinigų? 

4. Ar turite kokios nors šio verslo patirties? 

5. Ar kada nors anksčiau skolinotės pinigų? Ar grąţinote paskolą? 

6. Kaip grąţinsite šią paskolą? 
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Pasistenkite šią informaciją išgauti netiesiogiai, paprašę, kad kandidatas įvertintų 

bendruosius pardavimus ir bendrąsias išlaidas. 

Pirmasis prašytojas 

1. Jūs prašote 1000 Lt paskolos. 

2. Planuojate uţ pasiskolintus pinigus ir savo santaupas nusipirkti veţimėlį ledams 

pardavinėti. Vasaros sezono metu ketinate 10 savaičių pardavinėti ledus paplūdimyje, 

ţaidimų aikštelėse, iškylų vietose ir kt. 

3. Tai jau darėte praėjusią vasarą. Tuomet sugebėjote grąţinti paskolą tuoj po mokslo metų 

pradţios. 

4. Kai atsiskaitėte su savo tiekėjais, jums liko 1200 Lt pelno. 

5. Tikitės, kad šiais metais jums pasiseks geriau. 

Antrasis prašytojas 

1. Jūs prašote 2500 Lt paskolos. 

2. Per vasaros atostogas norite tvarkyti veją. Pinigus naudosite ţoliapjovei ir kai kuriems 

kitiems sodo reikmenims nuomoti. Nors neturite jokių santaupų, tačiau esate apskaičiavęs, 

kad 2500 Lt paskolos uţteks, kad galėtumėte imtis numatytos veiklos. 

3. Jeigu šis verslas gerai seksis ir vejos prieţiūra duos pajamų, tikriausiai atsidėsite tik šiam 

darbui. 

4. Praėjusią vasarą įsidarbinote universalinėje parduotuvėje, bet po kelių savaičių darbą 

metėte. 

5. Anksčiau nesate dirbęs vejos tvarkymo darbų, bet jums tai neatrodo per sunku. Be to, jūs 

esate įsitikinęs, kad jeigu reikalai nesiklostys, visada galėsite grįţti į savo ankstesnį darbą 

universalinėje parduotuvėje. 

Trečiasis prašytojas 

1. Jūs prašote 3000 Lt paskolos. 

2. Planuojate teikti dviračių nuomos paslaugas vasaros mėnesiais (nuo birţelio iki rugsėjo 

pabaigos). 

3. Ketinate nusipirkti keletą gerų naudotų dviračių ir nuomoti juos poilsiautojams po 2 Lt uţ 

valandą. 

4. Atsiţvelgdami į savo šalies oro sąlygas, apskaičiavote, kad galėtumėte dirbti 75 dienas 

per sezoną. 

5. Kaimynystėje esanti parduotuvė uţ 400 Lt per mėnesį išnuomotų vietą jūsų veiklai. 

6. Savų santaupų neturite, kad investuotumėte į šį rizikingą verslą. 
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Pradţioje ar pabaigoje aptarkite, kodėl bankininkai naudojasi trim kriterijais, kai sprendţia, 

ar duoti paskolą ţmogui, kuris ketina pradėti verslą. Surenkite diskusiją ir susiekite „paskolų 

skyriaus darbuotojų” priimtus sprendimus su reikalaujamais kriterijais ţmogui duodant paskolą. 

Charakteris - ar paskolos prašytojas vertas pasitikėjimo? Ar jis laikomas doru ir sąţiningu 

ţmogumi? 

Kreditinis pajėgumas - ar paskolos prašytojas turi pakankamai išteklių, kad ją grąţintų? Šie 

ištekliai - tai ir reikiamas išsimokslinimas bei įgūdţiai, darbas, šeimos parama ir kt. 

Kapitalas - ar paskolos prašytojas turi likvidaus turto - grynųjų pinigų, santaupų, akcijų ir 

kt. - paskolai grąţinti? 

 

Pirmasis „prašytojas” – gero charakterio, yra mokus, turi turto paskolai grąţinti. 

Antrasis „prašytojas” – gali mesti mokyklą, nesugebėjo išlaikyti ankstesnio darbo. 

Trečiasis „prašytojas” – gali susidurti su dideliais sunkumais ir pakankamai neuţdirbs, kad grąţintų 

paskolą. 

Papildoma diskusija 

Paklauskite: „Jeigu skolinimasis ir skolinimas - tokie puikūs dalykai, kodėl gi mes 

neskoliname pinigų visiems?” 

Kad bankai galėtų dirbti pelningai, reikia, kad jų suteiktos paskolos būtų grąţintos su 

palūkanomis. Todėl jiems reikia įvertinti, kaip kiekvienas paskolos prašytojas atitinka tris kriterijus 

jai gauti. 
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20. Savarankiško darbo užduotis 

 

„Paskolos verslo įmonei prašymas” 

 Dalyviai suţinos, su kokiais kaštais susiduriama, kuriant naują verslo įmonę. Po to jie 

įvertins kitų dalyvių, kurie prašo paskolos išgalvotai verslo įmonei, apklausos rezultatus. 

 

Priemonės 

 „Verslo etiudas: kavinė su videoteka”. 

 „Kavinės su videoteka balansas”. 

 Apklausos anketa. 

 

Eiga 

Priminkite dalyviams: kad ir kokia gera verslo idėja būtų arba kad ir kokie talentingi būtų 

verslininkai, naujam verslui finansuoti prireikia banko ar kitos finansų įstaigos pagalbos. 

 

Perskaitykite arba išdalykite  dalykinio skaitinį „Verslo etiudas: kavinė su videoteka”. 

Kiekvienam dalyviui išdalykite skaitinių „Verslo etiudas: kavinė su videoteka”, „Kavinės su 

videoteka balanso” ir apklausos anketos - juos rasite po dalykinio ţaidimo aprašymo - kopijas. 

 

Išdalykite „Verslo etiudo: kavinė su videoteka” kopijas. Skirkite laiko šiam etiudui 

perskaityti. 

 

Paklauskite: „Kodėl, jūsų nuomone, bankas balanso paprašė jau dabar?” 

Dalyviai turi suprasti, kad nors balansas skirtas parodyti, kaip turtas, skolintojų nuosavybė  

ir savininkų nuosavybė paskirstomi tam tikru metu, šiame pavyzdyje bankas jau dabar nori ţinoti, 

kokia bus finansinė būklė tą dieną, kai verslas pradės savo veiklą. 

Aptarkite kiekvieną kapitalo ir išlaidų punktą, nurodytą verslo etiude, kad įsitikintumėte, jog 

dalyviai juos supranta. 

 

Kaip sudaromas balansas 

Suskirstykite dalyvius į grupeles po du ar tris dalyvius. Kiekvienam jų išdalykite po 

„Kavinės su videoteka balansą” ir paprašykite, kad grupės jį uţpildytų, naudodamosi verslo etiude 

pateikta informacija. 

 



 75 

Būkite pasirengęs paaiškinti balanso terminus. Jų dalyviai taip greitai neperpras. 

 

Antras variantas - galite balansą sudaryti kartu su visa grupe. (pabaigoje rasite sudarytą balansą.) 

 

Paskolos prašymas 

Paklauskite, kas norėtų suvaidinti banko paskolų skyriaus tarnautoją ir du ar tris asmenis, 

besikreipiančius dėl paskolos. Tada surenkite apklausą: 

 Visiems dalyviams išdalykite apklausos anketos kopijas. 

 Paprašykite, kad paskolų skyriaus tarnautojai, apklausdami klientus, pateiktų jiems 

apklausos anketoje išvardytus klausimus. Sakykite, kad savo nuoţiūra dalyviai gali uţduoti 

papildomų klausimų, atsiţvelgdami į paskolos prašytojų atsakymus. Kiti dalyviai turi 

stebėti apklausą ir pasiţymėti paskolos prašytojų atsakymus. 

 Apklausą atlikite prie mokytojo stalo arba panašioje vietoje prieš klasę. 

 

Pasiūlykite grupei įsivaizduoti, kad jie priklauso banko paskolų teikimo skyriui. Tegul dalyviai 

aptaria ir nusprendţia (remdamiesi ką tik girdėta apklausa dėl paskolos), kuriems paskolas suteiktų, 

o kuriems - ne. Būtinai paprašykite, kad paaiškintų, kodėl taip nusprendė. 

 

Pakartokite pagrindines balanso dalis – kiek yra turto, skolintojų nuosavybės ir savininkų 

nuosavybės. Pabrėţkite, kad investuotojai nori ţinoti apie verslo įmonės finansinę būklę dar prieš 

jai pradedant veikti! 

 

Be to, investuotojai ir skolintojai, pvz., bankai, prieš suteikdami verslininkams paskolą, nori 

būti tikri, kad šie turi pakankamai ţinių, įgūdţių, gabumų ir atkaklumo,  taip pat ir uţtektinai pinigų. 
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Atsakymai: 

„Kavinė su videoteka” 

Balansas 

20XX m. balandžio 1 d. 

TURTAS    

Trumpalaikis turtas   

Grynieji pinigai 3000 Lt  

Gautinos sumos 0  

Atsargos 15000 Lt  

Trumpalaikis turtas, iš viso:  18000 Lt 

    

Ilgalaikis turtas   

Nekilnojamasis turtas - lentynos, kepimo 

krosnys 

8800 Lt  

Transporto priemonės 6000 Lt  

Kompiuteriai 10300 Lt  

Ilgalaikis turtas, iš viso:  25100 Lt 

    

Turtas , iš viso:  43100 Lt 

    

NUOSAVYBĖ   

Skolintojų nuosavybė   

Skola tiekėjams 10000 Lt  

Skola bankui 28600 Lt  

Skolintojų nuosavybė, iš viso:  38600 Lt 

    

Savininkų nuosavybė  4500 Lt 

   

Skolintojų ir savininkų nuosavybė, iš viso  43100 Lt 
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„Verslo etiudas: kavinė su videoteka” 

 

Kiek tik pamenate, visuomet mėgote ţiūrėti filmus kino teatre arba namuose per 

televizorių. Jūsų mėgstamiausias uţsiėmimas šeštadienio vakarais būdavo sėdėti namuose, 

įsijungti televizorių ir valgyti dar garuojančią picą. 

 

Tai atsitiko vieną lietingą šeštadienį. Jums į galvą šovė idėja - įkurti vaizdo kasečių 

ir picos pristatymo į namus verslą. Juk tai - kavinė su videoteka! Jūsų klientai galėtų 

paskambinti ir uţsisakyti vaizdo kasetę ir savo mėgstamiausią picą arba paprasčiausiai 

uţsukti, uţsisakyti picą ir raustis jūsų vaizdo kasečių kolekcijoje, kol pica kepa. 

 

Ėmėte tirti, kaip iš savo idėjos padaryti verslą. Per keletą metų jums pavyko 

susitaupyti 6000 Lt. 1500 litų iš šios sumos turite išleisti leidimui verslo įmonei įkurti. 

Geroje vietoje uţ prieinamą kainą radote išsinuomoti patalpas, tinkamas parduotuvei. Nors 

parduotuvę reikės šiek tiek paremontuoti, vienas tiekėjas galėtų jums parduoti lentynų, 

prekystalių ir kitų įrenginių uţ 1800 litų. Be to, vaizdo kasečių tiekėjas skolon duotų 10000 

Lt vertės kasečių biblioteką ir kaip tik laiku - pirmąją jūsų verslo įmonės darbo dieną. 

 

Kad įsteigtumėte parduotuvę, dar turite įsigyti: 

 

 Naudotą picų kepimo krosnį ir kitą picų gamybai reikalingą įrangą uţ 7000 litų. 

 Nenaują transporto priemonę picoms išveţioti - uţ 6000 litų. 

 Kompiuterius, kasos aparatą, spausdintuvus ir programinę įrangą inventoriui 

surašyti ir verslo buhalteriniams įrašams tvarkyti - uţ 10300 litų. 

 Blankų, reklaminių lankstinukų, miltų, dešros, padaţo ir kt. - iš viso uţ 5000 litų. 

 3000 litų grynaisiais einamosioms išlaidoms. 

 

Kadangi veiklai pradėti jums reikia iš viso 33100 Lt, o sumokėjus uţ leidimą, liko tik 

4500 Lt, nusprendţiate prašyti 28600 Lt paskolos iš vietos banko. Jeigu paskolą gausite, ją 

galėsite grąţinti per 36 mėnesius, mokėdamas po 875 Lt per mėnesį. 
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Kad apskaičiuotumėte pajamas, tais reikalais kalbėjotės su kitais kasečių nuomos 

punktais ir picas pristatančiomis įmonėmis. Atsiţvelgdami į jūsų verslo dydį ir vietą, jie 

sakė, kad turėtumėte kas mėnesį vidutiniškai parduoti uţ 8000 litų. Taip pat išsiaiškinote, 

kad jūsų parduodamų prekių gamybos kaštai veikiausiai sudarys 30 proc. jūsų bendrųjų 

pajamų, o jūsų pridėtiniai kaštai (nuoma, komunalinės paslaugos, draudimas ir kt.) - dar 

800 litų per mėnesį. 

 

Prieš suteikdamas paskolą, banko paskolų skyriaus tarnautojas paprašė jūsų, kad 

sudarytumėte būsimąjį balansą. Jame turi būti parodytas bendrovės turtas, nuosavybė, 

kurią ji turi, jos skolos. Balansas paskolų skyriaus tarnautojui padėtų nuspręsti, ar verslas 

bus pelningas. 
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Vardas, pavardė: ________________________________________ 

 

Kavinė su videoteka 

Balansas 

20XX m. balandžio 1 d. 

 

TURTAS          PASTABOS 

Trumpalaikis turtas 

Grynieji pinigai    Lt 

Gautinos sumos    0 

Atsargos     Lt 

Trumpalaikis turtas, iš viso:     Lt 

 

Ilgalaikis turtas 

Nekilnojamasis turtas - lentynos, 

kepimo krosnis     Lt 

Transporto priemonės    Lt 

Kompiuteriai     Lt 

Ilgalaikis turtas, iš viso:      Lt 

 

Turtas, iš viso:       Lt 

 

NUOSAVYBĖ 

Skolintojų nuosavybė  

Skola tiekėjams    Lt 

Skola bankui     Lt 

Skolintojų nuosavybė, iš viso:     Lt 

 

Savininkų nuosavybė      Lt 

 

Skolintojų ir savininkų nuosavybė, iš viso:   Lt 
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KOMERCINIS BANKAS 

 

Paskolos verslo įmonei prašymas 

 

Apklausos anketa 

 

1. Prašytojo vardas, pavardė: 

2. Paskolos prašymo tikslas: 

3. Prašomoji suma: 

4. Kodėl prašote kaip tik tokios pinigų sumos? 

5. Kaip paskola bus grąţinama? 

6. Tuo atveju, jeigu paskola bus suteikta, kokie bus įmonės: 

- turtas? 

- skolintojų nuosavybė? 

- savininkų nuosavybė? 

7. Ar prašytojas kada nors anksčiau yra skolinęsis iš kokio nors banko?_____TAIP, 

______NE. 

Jeigu ne, kuo jis gali garantuoti ir mus įtikinti, jog skolą grąţins laiku? 

 

 


