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KURSO SANDARA 

Įžanga 

Ši mokymo medžiaga yra parengta kaip Nordplus Horizontal  projekto „Learning strategies for 

learners with Poor basic Skills in a Planning of Personal Finnaces“ rezultatas. Projektą įgyvendino 

Klaipėdos valstybinė kolegija, Talino Technologijos Universiteto Kuresarės koledžas ir 

nevyriausybinė organizacija iš Latvijos „Education Innovations Transfer Centre“. Projekto tikslas- 

papildyti  socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu,  kompetencijas 

konsultuoti asmeninių finansų valdymo klausimais. 

Kursas sudarytas iš 6 modulių: 

I modulis. Asmeniniai finansai: Pagrindiniai asmeninių finansų valdymo principai, motyvacija. 

II modulis. Pajamų didinimas: skirtingi pajamų didinimo būdai, smulkus verslas, verslo kūrimo 

pagrindai, išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas; savanoriavimas  - būdas įgyti patirties, socialinių 

tinklų naudojimas, socialinis verslumas, verslumo ugdymas. 

III modulis. Gyvenimas pagal pajamas (arba pajamų ir išlaidų planavimas). Trumpo laikotarpio 

planai: taupymas, išlaidų mažinimas, efektyvus lėšų naudojimas; taupymo įgūdžių ugdymas, 

biudžeto parengimas. 

IV modulis. Pinigų valdymas: trumpalaikių tikslų integravimas į kasdienį gyvenimą; finansinių 

rezervų planavimas, biudžeto modeliai. 

V modulis. Finansinė laisvė: ilgo laikotarpio planai ir finansiniai tikslai, investavimas, draudimas; 

valstybės mokesčiai ir socialinės paramos sistema. 

VI modulis. Skolinimasis: Paskolų rūšys, vartojimo kreditai, palūkanos, kredito istorija. 

 

Kurso aprašymas 

I modulis. Asmeniniai finansai: Pagrindiniai asmeninių finansų valdymo principai. 

Trukmė: 7 valandos. 

Tikslai: 

1. Suprasti pagrindinius asmeninių finansų valdymo principus; 

2. Paaiškinti asmeninių finansų valdymo procesą; 

3. Suprasti sąsajas tarp gyvenimo ciklo ir finansinių poreikių; 

Turinio aprašymas: 

 Asmeninių finansų valdymo principai. Finansinio planavimo nauda. 

 Finansinis planavimas. Planų koregavimas. 

 Gyvenimo ciklo tikslai. Finansinės elgsenos priklausomybė nuo amžiaus tarpsnio. 

Mokymo metodai: 
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 Prezentacija; 

 Prezentacija ir situacijos analizė; 

 Atvejo analizė. 

Vertinimo kriterijai: 

 Gebėjimas aprašyti asmeninių finansų valdymo principus; 

 Gebėjimas charakterizuoti asmeninių finansų valdymo žingsnius; 

 Gebėjimas nustatyti skirtingų amžiaus tarpsnių finansinius poreikius. 

Įranga: Videoprojektorius, popierius, markeriai. 

 

II modulis. Pajamų didinimas. 

Trukmė: 7 valandos. 

Tikslai:    

1. Supažindinti su skirtingais pajamų didinimo šaltinius; 

2. Paaiškinti skirtingus pajamų didinimo būdus; 

3. Paruošti asmeninių pajamų planą. 

Turinio aprašymas:  

 Darbo pajamos; pajamos iš disponuojamo turto; verslo pajamos; subsidijos; 

 Kvalifikacijos tobulinimas ir naujų kompetencijų įgijimas; 

 Finansinio plano parengimas. 

Mokymo metodai: 

 Prezentacija; 

 Smegenų šturmas;  

 Situacijos analizė; 

 Praktinis darbas. 

Vertinimo kriterijai:  

 Gebėjimas identifikuoti skirtingus pajamų šaltinius; 

 Gebėjimas nustatyti skirtingus pajamų didinimo būdus; 

 Gebėjimas parengti asmeninių pajamų planą. 

Įranga: Videoprojektorius, popierius, markeriai. 

 

III modulis. Gyvenimas pagal pajamas. 

Trukmė: 7 valandos. 

Tikslai: 

1. Susipažinti su skirtingais asmeninių išlaidų tipais; 
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2. Suprasti išlaidų mažinimo technikas; 

3. Gebėti parengti išlaidų planą. 

Turinio aprašymas: 

 Pagrindinės išlaidos. Papildomos išlaidos. Priklausomybės; 

 Taupymo įpročių formavimas; 

 Išlaidų plano parengimas; 

Mokymo metodai:  

 Prezentacija, grupinis darbas; 

 Smegenų šturmas; 

 Praktinis darbas. 

Vertinimo kriterijai: 

 Gebėjimas identifikuoti skirtingus išlaidų tipus; 

 Gebėjimas taikyti skirtingas išlaidų mažinimo technikas; 

 Išlaidų plano parengimas. 

Įranga: videoprojektorius, popierius, markeriai. 

 

IV modulis. Pinigų valdymas.  

Trukmė: 7 valandos. 

Tikslai: 

1. Susipažinti su pagrindiniais asmeninio biudžeto sudarymo principais; 

2. Parengti asmeninį biudžetą; 

3. Nustatyti taupymo tikslus, reikšmes ir metodus; 

Turinio aprašymas: 

 Asmeninio biudžeto sudarymo principai; 

 Asmeninio biudžeto sudarymas; 

 Taupymo tikslai. Taupymo priemonės. Taupymo metodai. 

Metodai:  

 Prezentacija; 

 Praktinis darbas; 

 Smegenų šturmas. 

Vertinimo kriterijai: 

 Asmeninio biudžeto sudarymo žingsnių išmanymas; 

 Gebėjimas parengti asmeninį biudžetą; 

 Asmeninių taupymo tikslų nustatymas, priemonių parinkimas. 
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Įranga: videoprojektorius, popierius, markeriai. 

 

V modulis. Finansinė laisvė.  

Trukmė: 6 valandos. 

Tikslai: 

1. Susipažinti su finansinio saugumo instrumentais; 

2. Gebėjimas pasirinkti kaupimo būdus; 

3. Valstybinės socialinės paramos sistemos išmanymas. 

Turinio parašymas: 

 Investavimas. Taupymas; 

 Investavimo metodai; 

 Valstybinės socialinės paramos sistema. 

Metodai: 

 Prezentacija; 

 Situacijos analizė; 

 Pristatymas. 

Vertinimo kriterijai: 

 Gebėjimas įvertinti investavimo ir taupymo galimybes; 

 Palyginti lėšų kaupimo metodus; 

 Identifikuoti socialinės paramos priemones. 

Įranga: videoprojektorius, popierius, markeriai. 

 

VI modulis. Skolinimasis.  

Trukmė: 6 valandos. 

Tikslai: 

1. Susipažinti su skolinimosi būdais; 

2. Gebėti įvertinti skolinimosi rizikas; 

Turinio aprašymas: 

 Paskolų rūšys. Lizingas. Finansiniai įsipareigojimai. 

 Skolinimosi kaštai. Kredito rizika. Kredito istorija.  

 Įsipareigojimų valdymas. 

Metodai: 

 Prezentacija. Smegenų šturmas; 

 Situacijos analizė. 
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Vertinimo kriterijai: 

 Skolinimosi būdų nustatymas; 

 Gebėjimas pasirinkti tinkamiausią skolinimosi formą pagal kredito riziką; 

 Gebėjimas valdyti finansinius įsipareigojimus. 

Įranga: videoprojektorius, popierius, markeriai. 

Galutinis kurso vertinimas.  
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I tema. Asmeniniai finansai 

Asmeninių finansų valdymo pagrindiniai principai, motyvacija 

 

Temos tikslai: 

1. Žinoti svarbiausius asmeninių finansų valdymo principus. 

2. Paaiškinti finansų valdymo procesą. 

3. Nustatyti finansinių poreikių ir asmens gyvenimo ciklo ryšį. 

 

TEORINĖ MEDŽIAGA 

Ką gi reiškia - Asmeninių finansų valdymas? Visi asmens finansiniai sprendimai ir 

veiksmai, susiję su biudžeto sudarymu, taupymu, draudimo įsigijimu, investavimu, skolų valdymu, 

paskolų gavimu ir pan. 

 Sėkmingas pinigų valdymas yra raktas būti finansiškai sėkmingam. Tai sudaro: 

 Pajamų valdymas. Finansinės sėkmės pagrindas- išleisti mažiau nei uždirbi. Jeigu galite tai 

padaryti, galite pasiekti sėkmę taupydami ir investuodami. 

 Skolų valdymas. Geriausias būdas- sumažinti jas kuo labiau. Pirmas žingsnis- nustoti 

naudoti kredito korteles, apmokėti jas. Rekomenduojama, kad skolos, kurias turite kas 

mėnesį mokėti, neviršytų 20 procentų gaunamų pajamų. 

 Santaupų ir investicijų valdymas. Yra du taupymo būdai - santaupos ir investicijos. 

Investicijos yra naudingos, nes jos uždirba pinigus ir didina jūsų gerovę. 

Asmeninius finansus turi planuoti kiekvienas kuris siekia valdyti biudžetą siekdamas: 

o Padidinti gerovę; 

o Turėti santaupų; 

o Būti pasiruošęs neplanuotoms išlaidoms (darbo netekimas, krizė šalyje, užblokuotas 

bankinis kreditas. 

Biudžeto valdymas reiškia - jūsų pajamos ir išlaidos užtikrina suplanuotų tikslų pasiekimą.  

Santaupos garantuoja finansinį stabilumą, atsiradus neplanuotų išlaidų- nelaimės, darbo netekimas, 

dideli pirkiniai. Štai kodėl tokios svarbios pastangos planuojant biudžetą ir jo laikantis. 

 

Finansiniai tikslai ir motyvacija 

Pirmiausia, ką turite padaryti - geria apsvarstyti. Turite suprasti savo situaciją, kodėl 

nusprendėte tvarkyti savo finansus, kodėl esama situacija jūsų netenkina, kodėl verta tai daryti. Jūs 

turite būti tikras, kad to norite ir tai darysite. Labai svarbu suprasti ir išsikelti tikslus. Pavyzdžiui: 

 Ketinate išleisti mažiau, negu gaunate; 
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 Norite sumažinti išlaidas 20 procentų; 

 Atsikratyti skolų ir naujų paskolų; 

 Per metus sutaupyti 3000 eurų kelionei ar automobiliui; 

Čia pateikti tikslų pavyzdžiai, kurių siekiant galima pradėti planuoti savo finansus. Tikslas, kurio 

siekiate, yra geriausia motyvacija. 

 

Finansiniai poreikiai ir gyvenimo ciklas 

Žmogaus gyvenimo ciklas turi keletą etapų, kai finansiniai tikslai keičiasi. Vaikystėje ir 

jaunystėje mus išlaiko ir remia tėvai, suaugę mes išlaikome save, sulaukę pensijos gauname 

išmokas iš valstybės ir naudojame asmenines santaupas. 

Tai reiškia, kad visame pasaulyje žmonių finansiniai poreikiai tam tikrais gyvenimo laikotarpiais 

yra labai panašūs. 1 paveiksle pateikti Gyvenimo ciklo finansai. 

 

Pajamos 

 

 

  

 

 

 

 Išlaidos  

 

 

 

 Amžius 

1 paveikslas. Gyvenimo ciklo finansai 

 

Planuodami ir valdydami asmeninius finansus, turime suprasti, kad ateities gerovė yra tik 

jūsų rankose. Be to, ji turi būti pradėta kurti kuo anksčiau, kad pasiekti užsibrėžtų trumpalaikių ir 

ilgalaikių tikslų. 
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Finansinis planavimas 

Gerai žinoma, kad žmonės linkę išleisti tris kartus daugiau, nei gauna pajamų. Taip yra dėl 

to, kad nekontroliuojami norai, perkama čia ir dabar, kai tik kyla noras ar poreikis.  Todėl, labai 

svarbu kontroliuoti savo biudžetą, stebėti finansinę situaciją ir siekti numatytų finansinių tikslų- 

įsigyti būstą, automobilį, keliauti, taupyti mokslui ir t.t. Labai svarbu sumažinti ar net atsisakyti 

nereikalingų ir neplanuotų išlaidų.  Sąmoningas pirkimas ir vartojimas svarbus laikantis numatyto 

finansinio plano. 

Jeigu esate pasiruošę keisit savo finansinius įpročius, turite pradėti planuoti. 

 

Planavimas 

Finansų planavimas gali būti skaidomas į tris etapus: 

 Planavimas; 

 Išlaidų peržiūrėjimas; 

 Analizė ir išvados. 

Tik visų trijų etapų įgyvendinimas užtikrins efektyvų finansų planavimą. Pirmiausia turi būti 

laikomasi numatyto plano. Tam reikia: 

 Disciplina. Finansinis planavimas neįmanomas be disciplinos. Kiekviena klaida gali lemti 

nesėkmingą biudžeto rezultatą.  

 Skaičiavimo būdas.  Biudžetas turi būti skaičiuojamas tiksliai, aiškiai, sudaryti galimybę 

parengti išvadas. Galimi tokie būdai: 

o Čekių kaupimas; 

o Užrašų knygutė; 

o Kompiuteris; 

o Biudžeto kalkuliatorius; 

o Kiti alternatyvūs metodai.  

Šių įrankių pagalba galėsite matyti aiškų vaizdą apie gaunamas pajamas ir patiriamas 

išlaidas, kokios išlaidos yra pastovios, kokios būtinos, kurių galima atsisakyti. 

 

Išlaidų stebėjimas 

Planavimas yra tik proceso pradžia. Sekantis žingsnis yra išlaidų stebėjimas. Išlaidas 

būtina stebėti ir registruoti. Tai reiškia, kad sąskaitų, čekių kaupimas ir išlaidų registravimas turi 

būti vykdomas kas dieną, taip pat mėnesio gale. 

Ši finansų valdymo  dalis  yra labai svarbi. Turi būti atliekama atsakingai, vengiant savęs 

paties apgaudinėjimo. Kas pusę metų ar kartą metuose rekomenduojama patikrinti išlaidų įrašus. 
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Analizė ir išvados 

Praėjus tam tikram periodui, turite analizuoti sukauptus duomenis ir padaryti išvadas. Kas 

mėnesį gautą informaciją reikia įvertinti, išanalizuoti, nustatyti, kokios išlaidų grupės yra labiausiai 

nuostolingos, kokios to priežastys. Analizė sudaro galimybę imtis priemonių ir kontroliuoti pinigų 

srautus. 

 

Kaip valdyti asmeninius finansus 

Pagrindiniai asmeninių finansų valdymo principai yra: 

 Išleisk mažiau nei gauni pajamų; 

 Venk skolų. 

Tai žinoma kaip mūsų gerovę sudarantis skirtumas tarp pajamų ir išlaidų. Kiekvienas noras 

padidinti santaupas reiškia būtinumą didinti pajamas arba mažinti išlaidas. Pajamas galite didinti ir 

valstybės pagalba (gauti tam tikras jums priklausančias išmokas, pasinaudoti taikomomis 

lengvatomis), rasti papildomą darbo galimybę, uždirbti iš pomėgių, pelningai investuoti. 

Išlaidų struktūra keičiama mažinant išlaidas ar jas keičiant. Išlaidos skirstomos į dvi grupes: 

pastovios išlaidos ir kasdienės, nepastovios išlaidos. 

Pastovios išlaidos - tokios, kurios mokamos kas mėnesį ar kitu periodiškumu už prekes ar 

paslaugas. Jos gali būti sumažintos pasirenkant kitą tiekėją, bet tai įmanoma tik daliai paslaugų. 

Lengviau įmanoma keisti maisto, laisvalaikio išlaidas. 

Kai įvertinate savo išlaidas, turite nustatyti, kurios yra būtinos jūsų gyvenimo lygiui 

užtikrinti ir kurie yra prioritetiniai. Tai padės keisti vartojimo struktūrą, atsisakant nebūtinų išlaidų. 

Knygos „ Vienintelis investavimo vadovas“ autorius Endrju Tobias siūlo tokį sprendimą: 

1) Išsivaduokite nuo paskolų ir skolų; 

2) Sutaupyk ar investuok 20 procentų gautų pajamų; 

3) Gyvenk iš likusių 80 procentų pajamų. 

Be abejo, visiems aišku, kad geriau neturėti skolų su aukštomis palūkanomis („greitųjų 

kreditų“), bet jeigu jau taip atsitiko, reikia stengtis kuo greičiau atiduoti tokį kreditą, kuris labai 

slegia dėl aukštų palūkanų. Išmokėję tokias skolas, tapsite finansiškai nepriklausomi. 

Antras svarbus dalykas - atsidėti numatytus 20 procentų (ar kitą sumą)  kas mėnesį. 

Dauguma daro tokią klaidą, kad atsideda taupymui ,kas lieka praėjus mėnesiui, bet tada nepavyksta 

sutaupyti norimos sumos, nes visada atsiranda įvairių pagundų ir išleidžiama daugiau pinigų, nei 

planuota.  
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Jeigu jaučiate, kad 20 procentų santaupų yra per sunki našta, pajamos yra per mažos, 

pradėkite nors nuo dešimt procentų (jeigu pajamos 400 eurų, sutaupykite 40 eurų). Svarbiausia - 

pradėti! Taip susiformuos taupymo įpročiai. Kad neišleistumėte planuojamų sutaupyti pinigų, 

galite juos pervesti į banko sąskaitą. Pinigų taupymas- jūsų  finansinio saugumo garantas. Šie 

pinigai gali būti naudojami sudėtingais gyvenimo atvejais (netekus darbo, kilus sveikatos 

problemoms, gimus vaikui). 

Be to, kas mėnesį turite skirti laiko pajamų ir išlaidų skaičiavimui ir fiksavimui. Dabar tai 

galima daryti mobiliajame telefone, kur galima įsidiegti specialias programėles. Alga, premija, 

gautos dovanos - viskas turi būti fiksuojama. 

Dabar apie išlaidas. Taigi, likote su 80 procentų savo pajamų. Kaip jas padalinti? Kai kurie 

ekspertai rekomenduoja daryti taip: 

a) 50 procentų skirti būtinoms išlaidoms (maistas, būstas, transporto išlaidos, rūbai); 

b) 30 procentų paslaugoms- internetas, kabelinė TV, restoranai, bilietai į renginius, pomėgiai) 

Kai pradėsite planuoti išlaidas, numatysite pirkinius ir jų kainas. Išmoksite nustatyti, kokių 

pirkinių galima atsisakyti, ners jie nėra būtini. 

Kiekvienas turi skirtingą supratimą apie gyvenimo kokybę. Turite nustatyti savo 

prioritetus. Vienam būtina eiti į renginius, valdyti kavinėse, kitas neturi tokio  poreikio. Kiekvienas 

turi susidaryti savo finansinį planą.  

 

Apibendrinimas 

Asmeninių finansų valdymo sritis apima skirtingus gyvenimo aspektus: santaupas, išlaidas, 

pajamas, biudžetą, mokesčius, draudimą, paskolas, investavimą, planavimą ir t.t. Egzistuoja penki 

svarbūs aspektai, kurie gali padėti jums kontroliuoti finansus tai suteiks jums aiškų veiksmų planą. 

 Nusistatyk finansinius tikslus; 

 Pasirenk planą; 

 Laikykis biudžeto 

 Išsivaduok iš skolų; 

 Klausk finansinių patarimų. 

 

Pasitikrink, kaip supratai: 

1) Kodėl svarbu tvarkyti asmeninius finansus ir pasirengti planą? 

2) Išvardink pagrindinius finansų valdymo principus? 

3) Palygink savo ir savo tėvų finansinius poreikius ir palygink skirtumus.  
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Praktinės užduotys: 

1) Prašau užrašyk savo finansinius tikslus; 

2) Parašyk finansinį planą, kaip tų tikslų pasieksi. 

 

Informacijos šaltiniai: 

1. http://www.rato.lt/a-maldeikienes-patarimai-asmeniniu-finansu-ir-taupymo-klausimais/ 

2. www.vartotojai.lt/get.php?f.3142 

3. https://www.visalietuva.lt/straipsniai/asmeniniu-finansu-valdymas-kaip-pasiekti-nasiausiu-rezultatu 

4. https://www.youtube.com/watch?v=DCEpeMlqxUk 

 

 

 

 

 

http://www.rato.lt/a-maldeikienes-patarimai-asmeniniu-finansu-ir-taupymo-klausimais/
https://www.visalietuva.lt/straipsniai/asmeniniu-finansu-valdymas-kaip-pasiekti-nasiausiu-rezultatu
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II tema. Pajamų gavimo būdai 

Temos tikslai: 

1. Žinoti pajamų gavimo šaltinius. 

2. Gebėti paaiškinti pajamų didinimo būdus. 

3. Gebėti parengti asmeninių pajamų planą. 

 

TEORINĖ MEDŽIAGA 

Yra keletas būdų, kaip išgyventi su labai mažomis pajamomis: 

 jei yra įmanoma, mažinti išlaidas,  

 suprasti skirtumą tarp taupymo ir šykštumo,  

 kiek įmanoma, daryti tą patį (monotoniškai, nuolat taip pat),  

 rasti nemokamas galimybes smagiam laiko praleidimui,  

 ieškoti būdų papildomoms pajamoms gauti ir t.t. 

 

Pajamų padidinimo būdai 

Išlaidų mažinimas 

 Sumažinti nuomos kainą; 

 Į darbą eiti pėsčiomis ar važiuoti dviračiu, o ne mašina; 

 Vengti valgyti ne namuose; 

 Laisvalaikį leisti užsiimant nemokamomis veiklomis; 

 Rinktis ,,pasidaryk pats” gyvenimo būdą ir t. t. 

 

Papildomų pajamų formavimas 

 Pasikalbėti su darbdaviu apie atlyginimo padidinimą; 

 Susirasti laisvai samdomą ar dalies darbo dienos darbą; 

 Pradėti papildomą verslą. 

 

Pinigų investavimas 

 Sukurti pasyvių pajamų šaltinius; 

 Įsigyti akcijų ir obligacijų; 

 Apsvarstyti galimybę investuoti į pinigų rinkas. 

  



 
 

16 
 

Savarankiškas darbas (savęs įdarbinimas) 

Savarankiškai dirbantis žmogus - savarankiškai dirbantis asmuo yra įmonės savininkas, 

asmuo, kuris užsidirba pragyvenimui dirbdamas savarankiškai, o ne kaip kažkieno darbuotojas, ir 

nedirba darbdaviui už darbo užmokestį ar atlyginimą. Savarankiškai dirbantis asmuo taip pat yra tas 

savininkas, kuris neturi juridinio asmens statuso. Savarankiškai dirbantis asmuo yra tas, kuris turi 

vieną iš šių rūšių įmonių: 

 individuali įmonė, 

 bendrija, 

 ribotos atsakomybės bendrovė. 

Savarankiškai dirbantis asmuo privalo mokėti savarankiškai dirbančio darbuotojo mokesčius 

(socialinį draudimą ir gyventojų pajamų), o įmonės darbuotojas turi sumokėti dalį šių mokesčių, o 

darbdavys moka kitą dalį.  

Norint užsiregistruoti savarankiškai dirbančiu asmeniu, reikia kreiptis savivaldybėje, kur 

asmuo užsiregistravęs ar deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Reikia pateikti prašymą konkrečiai 

veiklai, kurioje norima vykdyti veiklą. Priklausomai nuo veiklos rūšies, taip pat reikia pateikti 

tinkamą išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (pvz., vertėjams, meistrams ir kt.). 

Mokesčių inspekcija išduos individualios veiklos registracijos pažymėjimą.  

 

Verslo pradžios principai 

Kitas būdas padidinti savo pajamas - pradėti savo verslą. Informacija apie tai, kaip pradėti 

verslą ir užsiregistruoti įmonę Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje yra: http://www.baltic-

legal.com/latvia-company-types-of-legal-entities-eng.htm. 

Pirmiausia, reikia parengti verslo planą. Verslo planas padeda geriau pasiruošti ir įvertinti, 

ar verslo idėja yra įgyvendinama.  

Antra, pagalvoti apie: 

1) Kuo jūsų verslas yra unikalus ir kodėl jūsų siūlomas prekes ar paslaugas pirkėjas turi 

pirkti? 

2) Kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp jūsų įmonės ir jūsų konkurentų?  

3) Kokie veiksniai lėmė jūsų verslo krypties pasirinkimą? 

4) Kitaip tariant, kokia yra pagrindinė priežastis, dėl kurios klientas bendradarbiautų su jūsų 

įmone? 

Apibūdinkite savo verslą ir viziją 

Vizijos apibūdinimas yra svarbus. Tai taps verslo varomąja jėga. Pateikiami klausimai, kurie 

padės išsiaiškinti verslo viziją: 

▪ Kas yra klientas? 

http://www.baltic-legal.com/latvia-company-types-of-legal-entities-eng.htm
http://www.baltic-legal.com/latvia-company-types-of-legal-entities-eng.htm
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▪ Kokiame versle esate? 

▪ Ką parduodate (produktą/paslaugą)? 

▪ Koks įmonės augimo planas? 

▪ Koks yra jūsų pagrindinis konkurencinis pranašumas? 

 

Užrašykite savo tikslus 

Pasirenkite tikslų sąrašą, trumpai aprašydami veiksmų elementus. Jei verslą tik pradedate, 

daugiau dėmesio norėsite skirti trumpalaikiams tikslams. Dažnai nauja verslo koncepcija turi tęstis 

ją grindžiant tyrimais ir plėtros galimybėmis, kol bus galima tiksliai numatyti ilgesnio laikotarpio 

rezultatus. 

Sukurkite du tikslų komplektus: 

1 Trumpo laikotarpio (trumpalaikius): nuo šešių iki 12 mėnesių. 

2 Ilgo laikotarpio (ilgalaikius): gali būti nuo dviejų iki penkerių metų. 

Kuo tiksliau paaiškinkite, ką norite pasiekti. Pradėkite nuo savo asmeninių tikslų. Tada 

nurodykite savo verslo tikslus. Atsakykite į šiuos klausimus: 

• Ko norite pasiekti kaip šio verslo savininkas? 

• Norite didelio ar mažo verslo? 

• Ar į savo verslą norite įtraukti šeimą? 

• Darbuotojai: ar norėtumėte įdarbinti (steigti darbo vietas), ar, galbūt, esate tvirtai 

apsisprendę, kad nenorite vadovauti žmonėms? 

• Ar yra kokių nors priežasčių, dėl kurių norėtumėte verslą nukreipti konkrečia linkme? 

• Apibūdinkite kokybę, kiekį ir (arba) paslaugų ir klientų pasitenkinimo lygį. 

• Kaip apibūdintumėte savo pagrindinį konkurencinį pranašumą? 

• Kaip manote, kaip verslas gali pakeisti klientų gyvenimus? 

 

Supraskite savo klientą 

Neįmanoma tikėtis, kad galėsite patenkinti kiekvieno poreikius, nė vienas verslas to negali. 

Atidžiai pasirinkite savo tikslinę rinką. Pagalvokite apie tai, nes tai padės nenusivilti savo verslo 

rezultatais. Tinkamai tai panaudokite ir būsite labiau patenkinti rezultatais. 

1. Poreikiai. Kokius nepatenkintus poreikius turi jūsų potencialūs klientai? Kaip jūsų verslas 

patenkina tuos poreikius? Ar tai yra tai, ko klientas dažniausiai neturi, arba poreikis, kuris 

šiuo metu dar nėra tenkinamas. Nustatykite tuos nepatenkintus poreikius. 

2. Norai. Pagalvokite apie savo kliento norus ir pageidavimus. Čia taip pat galite pamatyti tam 

tikro verslo nepakankamumą. 
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3. Problemos. _Žmonės perka daiktus, kad išspręstų konkrečią problemą. Kokias problemas 

išsprendžia jūsų produktas ar paslauga? 

4. Įžvalga. Kokią žinote neigiamą ir teigiamą klientų nuomonę apie jus, jūsų profesiją ir 

produktus ar paslaugas? Nustatykite neigiamas ir teigiamas pasekmes. Galėsite tuo naudotis 

pradėdami savo verslo rinkodarą ir reklamą. 

 

Mokykitės iš savo konkurentų 

Galite daug sužinoti apie savo verslą ir klientus stebėdami, kaip jūsų konkurentai vykdo 

verslą. Čia pateikiami keli klausimai, kurie padės jums pasimokyti iš konkurentų ir sutelkti dėmesį į 

jūsų klientą: 

• Ką žinote apie tikslinę rinką? 

• Kokius turite konkurentus? 

• Kaip konkurentai veikia rinkoje? 

• Kokie yra konkurentų trūkumai ir stipriosios pusės? 

• Kaip galite pagerinti konkurenciją? 

• Koks yra jūsų idealaus kliento gyvenimo būdas, demografija ir psichologija? 

 

Finansiniai klausimai 

Kaip uždirbsite pinigus? Koks yra lūžio taškas? Kiek jūsų verslas potencialiai gali uždirbti 

pelno? Investuokite rengdami finansines prognozes. 

Šiose prognozėse turėtų būti atsižvelgiama į jūsų gautinų sumų (klientų neapmokėtų 

sąskaitų) surinkimo laikotarpį, taip pat į mokėjimų tiekėjams terminus. Pavyzdžiui, galite sumokėti 

savo sąskaitas per 30 dienų, tačiau, norėdami gauti mokėjimą iš savo klientų, turite palaukti 45-60 

dienų. Grynųjų pinigų srautų prognozė parodys, kiek apyvartinių lėšų reikės ,,grynųjų“ stygiaus 

metu. 

Rekomenduojama pagalvoti apie šias šešias sritis: 

1. Pradinė investicijos suma. 

2. Lūkesčiai. 

3. Mėnesio išlaidos. 

4. Pardavimų prognozė. 

5. Pinigų srautas. 

6. Lūžio taškas (išlaidos lygios pajamoms). 

 

Nustatykite savo rinkodaros strategiją 

Yra keturi rinkodaros strategijos verslui nustatymo žingsniai: 



 
 

19 
 

1. Nustatyti visas tikslines rinkas: apibrėžkite, kas yra jūsų idealus klientas ar tikslinė rinka. 

Dauguma įmonių iš 20 proc. savo klientų uždirba 80 proc. pajamų. Todėl prasminga 

nukreipti savo laiką ir energiją tiems klientams, kurie yra svarbiausi. 

2. Apibrėžti geriausias tikslines rinkas: šio žingsnio tikslas yra toliau vertinti ir nustatyti, 

kuris klientas suteikia didžiausią sėkmės tikimybę. Strategija yra užsiimti tokią rinkos dalį, 

kuriai priklauso dauguma klientų, į kuriuos nukreipiate savo verslą. Labai svarbu 

išsiaiškinti, kas yra jūsų geriausi klientai ir kaip geriausiai pozicionuoti savo įmonę rinkoje. 

3. Nustatyti priemones, strategijas ir metodus: rinka, kurios negalite pasiekti, yra rinka, 

kurios negalite aptarnauti. Rinkodara yra pirminės rinkos paieškos, pristatymo ir 

informavimo apie jūsų produktus ir paslaugas procesas. Pasirinkite įrankių ir strategijų 

derinį, kuris kartu padidins jūsų sėkmės tikimybę. 

4. Išbandykite rinkodaros strategiją ir priemones: lūkesčiai, kurių mes netikriname, 

paprastai yra tai, kas gali sukelti verslo problemas. Skirkime laiko išbandyti visas verslo 

lūkesčius (galimybes), ypač patiriant pagrindines išlaidas. 

 

Savanorystė - tai galimybė įgyti patirties 

Savanorystė yra abipusiškai naudinga veikla. Padėdamas kitiems, turėsite galimybę 

sustiprinti ne tik savo karjerą, bet ir savo gerovę. Štai kaip savanoriška veikla gali jums padėti: 

 Jūs plečiate savo asmeninius ir profesinius tinklus. Žmonės, kurie jau dirba jūsų 

tikslinėje srityje, yra puikūs informacijos apie darbo vietas, suinteresuotų organizacijų ir 

žmonių, su kuriais turėtumėte susipažinti, šaltiniai. Ir jei turite gerą savanorystės patirtį, jūsų 

vadovas gali jus rekomenduoti, kai ieškosite darbo. 

 Savanoriška veikla padės jums kurti naujus darbo įgūdžius ir pritaikyti esamus 

įgūdžius naujais būdais. Pavyzdžiui, vidutinio lygio specialistas, kuris dirbo su koncertine 

reklama, galėtų pasinaudoti savo rinkodaros įgūdžiais, kad padėtų organizacijai rinkti lėšas 

ar kitus misijomis pagrįstus renginius. Kolegijos studentas, mokantis atlikti mokslinius 

tyrimus, gali savanoriškai nemokamai ištirti problemą ar demografinę padėtį. Ieškokite 

informacijos apie tai, kokiais įgūdžiais galite dalintis, kai kurių organizacijų pateikiamą 

dabartinių poreikių apžvalgą, sužinokite apie savanorišką veiklą savo šalyje ar užsienyje ir 

ieškokite savanorystės galimybių visame pasaulyje. 

 Savanoriška veikla leidžia išbandyti įvairias organizacijas, vaidmenis, problemas ir 

pan., nenutraukiant pagrindinio darbo. Žinoma, savanoriškas darbas nėra tas pats, kaip ir 

nuolatinis darbas, tačiau gali padėti geriau suprasti organizacijos veiklą tapus jos nariu, nei 

sekant "Twitter" paskyroje ar net atliekant informacinį interviu su darbuotoju. 
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 Savanorystė stiprina jūsų pasitikėjimą. Savanoriška veikla gali padėti jaustis aktyviu, 

naudingu ir produktyviu. 

 Savanorystė padeda pažinti save. Žinios apie savo įgūdžius, pasiekimus, pomėgius ir 

vertybes yra karjeros sėkmės pagrindas. Savanorystės patirtis gali būti geras būdas daugiau 

sužinoti apie save ir savo potencialą augti ir tobulėti. Tai taip pat suteikia jums galimybę 

sužinoti, kaip kiti žmonės žiūri į jus ir jūsų stipriąsias puses. 

 

Socialinis verslumas 

Socialinis verslumas yra:  

• Gebėjimas sukurti novatoriškus sprendimus socialinių problemų sprendimui ir mobilizuoti 

idėjas, informaciją, resursus ir socialines struktūras nuosaikiems socialiniams pokyčiams 

įgyvendinti. 

• Terminas, parodantis unikalų požiūrį į ekonomines ir socialines problemas, - tai požiūris, 

pagrįstas tam tikromis vertybėmis ir procesais, kurie yra bendri kiekvienam socialiniam 

verslui, nepriklausomai nuo to, ar tai švietimas, sveikata, socialinė apsauga, civilinė teisė, 

darbo teisė, aplinkosauga, ekonominė plėtra, žemės ūkis ir kt., ar organizacijos yra pelno 

nesiekiančios ar pelno siekiantys vienetai. 

• Požiūris, išskiriantis socialinį verslininką iš kitų verslininkų ir organizacijų grupės, yra savo 

gyvenimą skirti socialinei gerovei. 

Teoriškai, socialinis verslumas – tai procesas, kai naudojant verslo principus įmonė 

organizuojama ir valdoma taip, kad pasiektų socialinių pokyčių visuomenėje. Tuo tarpu, kai verslas 

savo sėkmę matuoja vien tik pelno dydžiu, socialinis verslas matuoja taip pat ir teigiamos jo veiklos 

rezultatus visuomenėje. Tai – verslas, kuris nėra orientuotas į pinigų uždirbimą tiesiogine prasme. 

Socialiniai verslininkai visų pirma kovoja su socialinėmis problemomis ir siūlo jų sprendimo būdus, 

tokius kaip neįgaliųjų integravimas į visuomenę, ilgalaikių bedarbių įdarbinimas, mažumų atskirtis 

ar vaikų iš asocialių šeimų užimtumas, įtraukiant juos į įvairias veiklas. Be to, dažnai vienas iš 

socialinio verslo uždavinių yra vietinės bendruomenės įtraukimas į vykdomą veiklą. 

Socialiniai verslininkai skatina socialines inovacijas ir pokyčius įvairiose srityse, įskaitant 

švietimą, sveikatą, aplinkosaugą ir įmonių plėtrą. Jie kovoja su skurdu savo uoliu verslumu, drąsa 

taikyti naujus verslo metodus ir kurti naujoves, kad įveikti tradicinę praktiką. 

Socialinis verslininkas, kaip ir verslo verslininkas, kuria stiprias ir tvarias organizacijas, 

kurios yra įsteigtos kaip ne pelno siekiančios įmonės. Socialinis verslininkas yra lyderis arba 

pragmatiškas svajotojas, kuris: 

▪ Pasiekia didelius, sisteminius ir tvarius socialinius pokyčius per naujus sumanymus, kitokį 

požiūrį, griežčiau taikomas žinomas technologijas ar strategijas arba jų derinį. 
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▪ Pirmiausia orientuojasi į socialinės ir/arba ekologinės vertės kūrimą ir bando optimizuoti 

finansinės vertės kūrimą. 

▪ Siekia naujovių ieškodami naujo produkto, naujos paslaugos ar naujo požiūrio į socialinę 

problemą.  

▪ Nuolat tobulina ir pritaiko pasiūlymus reaguodamas į atsiliepimus.  

▪ Tai Ričardo Bransonoir Motinos Teresės asmenybių kombinacija ir t.t. 

Pagrindiniai kriterijai, apibūdinantys lyderiaujančius socialinius verslininkus: inovacijos, 

tvarumas, pasiekimai ir socialinis poveikis. 

Socialiniai verslininkai pasižymi šiais bendrais bruožais: 

 Nuolatinis tikėjimas, kad visi žmonės geba prisidėti prie ekonominio ir socialinio vystymosi.  

 Daryti viską, kad tai įvyktų.  

 Praktiški, bet tuo pačiu ir novatoriški socialinės problemos sprendimo būdai, dažnai 

grindžiami rinkos principais ir stiprybe, siejami su atkakliu ryžtu, leidžiančiu jiems atsiriboti 

nuo pripažintų ideologijos ar normų apribojimų ir skatinantys juos rizikuoti, ko kiti nebūtų 

išdrįsę padaryti. 

 Užsidegimas vertinti ir kontroliuoti jų poveikį. Verslininkai turi aukštus standartus, ypač 

susijusius su savo organizacijos pastangomis ir bendruomenės, kuriai jie įsipareigoję, 

reakcija. Kiekybiniai ir kokybiniai duomenys yra jų pagrindiniai įrankiai, leidžiantys nuolat 

reaguoti ir tobulėti.  

 Sveikas nekantrumas. Socialiniai verslininkai negali sėdėti ir laukti pokyčių - jie yra 

pokyčių iniciatoriai. 

 

Mokymai verslininkams 

Visose projekte dalyvaujančiose šalyse yra organizuojama įvairių mokymų jaunimui, 

norinčiam pradėti savo verslą, pvz.: http://www.connectlatvia.lv/activities/training/; 

https://www.verslilietuva.lt/lt.Taip pat visose šalyse yra įvairių paramos priemonių, pvz., 

nemokamos konsultacijos verslo steigimo klausimais, finansinė parama verslo pradžiai ir kt. 

 

Savikontrolės klausimai: 

1. Išvardinkite pajamų didinimo būdus.  

2. Išskirkite kiekvieno būdo privalumus ir trūkumus. 

3. Identifikuokite kiekvienos galimybės finansinius išteklius, sąlygas ar teisinius reikalavimus. 

Informacijos šaltiniai 

1. How to survive with very lowincomes? https://compeuro.lv/ka-izdzivot-ar-loti-maziem-

ienakumiem/ 

http://www.connectlatvia.lv/activities/training/
https://compeuro.lv/ka-izdzivot-ar-loti-maziem-ienakumiem/
https://compeuro.lv/ka-izdzivot-ar-loti-maziem-ienakumiem/
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2. How to IncreaseYourIncome. http://www.wikihow.com/Increase-Your-Income 

3. Bussiness startup strategy. http://articles.bplans.com/business-start-up-strategy/ 

4. Whatis a Social Entrepreneurship. http://www.schwabfound.org/content/what-social-

entrepreneur 

5. How to startbusinessinLatvia, Lithuania andEstonia: http://www.baltic-legal.com/latvia-

company-types-of-legal-entities-eng.htm 

6. Trainingforentrepreneurs. http://www.connectlatvia.lv/activities/training/. 

 

Praktinės užduotys 

2.1 užduotis. Patikrinkite savarankiško darbo ir verslo registracijos galimybes savo gyvenamojoje 

vietoje. 

2.2 užduotis. Sužinokite savanorystės galimybes savo gyvenamojoje vietovėje. Pasirinkite 

galimybę, kuri jus domina. 

2.3 užduotis. Nustatykite savo verslo interesus. Kokias veiklas tai apima? Kokia verslo forma būtų 

tinkamiausia? Apibūdinkite, kokia galėtų būti jūsų verslo pradžios eiga. 

2.4 užduotis. Jei esate įdarbintas, įvertinkite karjeros ir atlyginimo galimybes? Sužinokite, ar yra 

galimybė dirbti viršvalandžius (papildomas darbo valandas) ar ne visą darbo dieną. 

 

 

http://www.wikihow.com/Increase-Your-Income
http://articles.bplans.com/business-start-up-strategy/
http://www.schwabfound.org/content/what-social-entrepreneur
http://www.schwabfound.org/content/what-social-entrepreneur
http://www.baltic-legal.com/latvia-company-types-of-legal-entities-eng.htm
http://www.baltic-legal.com/latvia-company-types-of-legal-entities-eng.htm
http://www.connectlatvia.lv/activities/training/
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III tema. Gyvenimas pagal pajamas 

Pajamų ir išlaidų planavimas 

Temos tikslai: 

1. Identifikuoti asmeninių išlaidų rūšis. 

2. Žinoti išlaidų mažinimo būdus. 

3. Gebėti parengti išlaidų planą. 

 

TEORINĖ MEDŽIAGA 

Išlaidų klasifikavimas 

Trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų įgyvendinimui būtina žinoti savo finansines galimybes. Jas 

pamatyti galima planuojant pinigų srautus. Pinigų srautai yra tai, ką mes gauname ir ką išleidžiame, 

arba, kitaip tariant, pajamos ir išlaidos. Pinigų srautų planavimas – išlaidų planavimas ir jų 

paskirstymas pagal gaunamas pajamas (kad esamos ir planuojamos išlaidos neviršytų esamų ir 

būsimų pajamų).  

Mūsų poreikiai ir norai gali būti beribiai. Jeigu visus juos norėsime įgyvendinti, labai greitai 

išlaidos viršys pajamas. O pritrūkus pinigų, turėsime skolintis arba išleisti savo santaupas. Tačiau 

santaupos yra ribotos, o kai kurie žmonės jų visai neturi. 

Pajamos paprastai gaunamos kartą ar du per mėnesį, o išlaidas patiriame kasdien. Pavyzdžiui, 

tėvai vaikui tikriausiai duoda kišenpinigių kartą per savaitę ar per mėnesį, tačiau mokėti už pietus 

mokykloje vaikas turi kiekvieną dieną. Todėl svarbu pajamas padalinti arba paskirstyti taip, kad iki 

kito karto, kai vaikas vėl gaus, jis galėtų nusipirkti tai, kas tam būtina, ir nereikėtų skolintis. Arba 

dirbantys žmonės, gaudami atlyginimą kartą ar du kartus per mėnesį, turi pinigus padalinti taip, kad 

visi šeimos nariai turėtų ką valgyti visą mėnesį, būtų apsirengę, būtų sumokėti mokesčiai už butą ir 

pan. 

Dažniausiai pajamos yra fiksuoto dydžio, o išlaidos – ne. Pavyzdžiui, kiekvieną savaitę 

vaikui, tikriausiai, duodama vienoda pinigų suma, skirta pavalgyti, bet mokyklos valgykloje pietūs 

vaikui kiekvieną dieną gali kainuoti skirtingai, priklausomai nuo to, ką vaikas valgys. Kiekvieną 

mėnesį gali keistis ir būsto išlaikymo išlaidos, išlaidos maistui, todėl svarbu jas suvaldyti taip, kad 

neviršytų pajamų, t.y. išleisti mažiau, nei gaunama. Užduotis tampa dar sudėtingesnė, jei kiekvieną 

kartą gaunamos skirtingo dydžio pajamos. Tokiu atveju sunku numatyti, kiek pinigų liks 

asmeninėms išlaidoms. Visada pirmiausia reikia sumokėti už svarbiausius dalykus (maistą, įmokas 

už butą ir pan.) ir tik po to, jei pinigų dar lieka, skirti juos kitiems, ne tokiems būtiniems daiktams ar 

paslaugoms įsigyti. Tam, kad pamatyti, ar išlaidos neviršija gaunamas pajamas, ar lieka laisvų 

pinigų reikia pasirengti pinigų srautų biudžetą. 
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Pajamų pusėje be atlyginimo už darbą dažnai neturima daugiau ką įrašyti, todėl dauguma 

žmonių gerai žino savo pajamas ir jų net neskaičiuoja. Su išlaidomis yra kiek kitaip. Išlaidų būna 

labai įvairių. Todėl išlaidų tvarkymui reikėtų skirti deramą dėmesį.  

Palyginti su išlaidomis, pajamas kontroliuoti kur kas sunkiau. Juk jų dydis priklauso nuo to, ar 

turime darbą, kiek mums už tą darbą moka, ar darbo yra daug ir pan. O išlaidas valdome mes patys, 

todėl svarbu mokėti tai daryti.  

Išlaidos gali būti skirstomos įvairiai. Skirstyti išlaidas įvairiais aspektais naudinga, nes 

gaunama daug papildomos informacijos bei galimybių pradėti jas valdyti.  

 

Išlaidų klasifikavimas pagal paskirtį 

Išlaidos pagal paskirtį gali būti skirstomos taip, kaip jas skirsto Statistikos departamentas, 

Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (COICOP – 

ClassificationofIndividualConsumptionbyPurpose), parengtas Europos bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos, bendradarbiaujant su Eurostatu: 

 išlaidos maistui ir nealkoholiniams gėrimams; 

 išlaidos alkoholiniams gėrimams ir tabakui; 

 išlaidos drabužiams ir avalynei (taip pat jų priežiūrai, taisymui, valymui, nuomai ir kt.); 

 būsto išlaikymo išlaidos (būsto nuomai, mokesčiams už elektrą, dujas, šildymą, vandenį, 

atliekų surinkimą, kitiems mokesčiams); 

 būsto apstatymo išlaidos (kasdienės priežiūros, remonto prekėms ir paslaugoms, baldams, 

kilimams, šviestuvams, buities prietaisams, kitiems buityje naudojamiems daiktams, 

valymo priemonėms ir paslaugoms ir kt.); 

 išlaidos sveikatos priežiūrai (farmacijos gaminiams, medicinos paslaugoms); 

 transporto išlaidos (transporto priemonėms, jų priežiūrai, degalams, keleivių vežimo 

paslaugoms); 

 išlaidos ryšiams (paštui, telefonijos paslaugoms); 

 išlaidos poilsiui ir kultūrai (vaizdo, garso, kompiuterių technikai ir jos priežiūrai, 

laisvalaikio paslaugoms, prekėms, jų priežiūrai, žaidimams, žaislams, sporto prekėms ir 

paslaugoms, sodo, daržo prekėms, naminiams gyvūnėliams, kultūros paslaugoms, 

laikraščiams, knygoms, raštinės reikmenims, atostogų išvykoms); 

 išlaidos švietimui (ikimokykliniam ugdymui, mokyklinėms prekėms, mokesčiams už 

mokslą, popamokiniam ugdymui);  

 išlaidos restoranams, kavinėms ir viešbučiams; 
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 išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms (asmens higienos priežiūros prekėms ir 

paslaugoms, kirpykloms, asmeniniams daiktams, juvelyriniams dirbiniams, draudimo, 

finansinėms paslaugoms ir kt.). 

Pateiktas išlaidų skirstymas naudingas, nes išskirtos sritys, reikalaujančios daugiausia išlaidų. 

Be to, taip suskirsčius išlaidas, jas galima palyginti, kaip žmogus gyvena lyginant su statistiniu 

piliečiu. 

Išlaidų klasifikavimas pagal dažnumą 

Naudinga išlaidas dar suskirstyti pagal dažnumą: kasdienės, mėnesio, sezoninės, metinės, 

vienkartinės (3.1 pav.). Išlaidas skirstyti pagal dažnumą naudinga tada, kai jos planuojamos 

ilgesniam laikotarpiui. 

 

 

3.1 pav. Išlaidų skirstymas pagal dažnumą 

 

Išlaidų klasifikavimas pagal gyvenimo lygį 

Išlaidų skirstymas pagal gyvenimo lygį – minimalus, normalus, prabangus (3.2 pav.) – leidžia 

tiksliai suskaičiuoti, kiek kainuoja asmeninis ar šeimos gyvenimas, matyti, kokia mažiausia pinigų 

suma leistų tik išgyventi, kiek kainuotų gyventi normaliai ir kiek kainuotų prabangus gyvenimas. 

 

 

3.2 pav. Išlaidų skirstymas pagal gyvenimo lygį 

 

Išlaidų klasifikavimas pagal poreikius 

Kiekvienas žmogus gali nusistatyti ir įvertinti savo poreikius, kurie priklauso nuo 

pageidaujamo gyvenimo lygio. Todėl rekomenduojama išlaidas skirstyti pagal poreikius (3.3 pav.). 

Toks skirstymas naudingas savo tikslui įvertinti, nes kuo didesni poreikiai, tuo brangiau jie 

kainuoja.  

Išlaidų 
dažnumas 

Kasdienės Mėnesio Sezoninės Metinės Vienkartinės 

Gyvenimo 
lygis 

Minimalus Normalus Prabangus 
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3.3 pav. Išlaidų šeimos poreikiams detalizavimas 

 

Išlaidų klasifikavimas pagal reguliarumo laipsnį 

Pagal reguliarumo laipsnį išlaidos klasifikuojamos (3.1 lentelė):  

- nuolatinės išlaidos (maitinimui, komunalinėms paslaugoms; 

- reguliarios išlaidos (drabužiams, avalynei, kosmetikai); 

- vienkartinės išlaidos (gydymui, ilgalaikio naudojimo prekėms). 

 

3.1 lentelė. Metų pajamų ir išlaidų plano pavyzdys 

Mėnuo 
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Nuolatinės 

išlaidos 

            

Reguliarios 

išlaidos 

            

Vienkartinės 

išlaidos 

            

Planuojamos 

pajamos 

            

 

Kai kurios nuolatinės išlaidos yra vienodos, pavyzdžiui: įvairūs mokesčiai (kab. televizija, 

internetas, sporto klubai); būsto nuomos ir priežiūros išlaidos (pastovūs mokesčiai); transporto 

išlaidos (mėnesio bilietai); paskolų įmokos; santaupos (būtent išlaidoms reikėtų priskirti ir tuos 

pinigus, kuriuos norime sutaupyti). Kitos nuolatinės išlaidos keičiasi kiekvieną mėnesį: būsto 

išlaikymo išlaidos (mokesčiai už vandenį, elektrą, šildymą, dujas); išlaidos maistui; mokesčiai už 

mobilųjį telefoną; išlaidos degalams; įvairios asmeninės išlaidos (asmeninės higienos prekės, 

kirpyklos paslaugos ir pan.); išlaidos pramogoms. 

 

Išlaidos šeimos 
poreikiams 

Papildomos 
išlaidos 

Vaikų 
išlaikymas 

Tėvų  
išlaikymas 

Mityba Pomėgiai Būstas 
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Išlaidų klasifikavimas pagal būtinumo laipsnį 

Pagal būtinumo laipsnį išlaidos klasifikuojamos: 

- būtinosios išlaidos (maitinimuisi, drabužiams, gydymui); 

- nebūtinosios išlaidos (išsilavinimui, draudimui, vertybinių popierių įsigijimui). 

 

Išlaidų klasifikavimas pagal naudojimo tikslą 

Pagal naudojimo tikslą išlaidos klasifikuojamos: 

- vartojamosios išlaidos (prekėms pirkti ir paslaugoms apmokėti); 

- mokesčiai ir privalomosios bei savanoriškos įmokos; 

- santaupos indėliuose ir vertybiniuose popieriuose; 

- užsienio valiutos įsigijimas; 

- gyventojų turimų pinigų prieaugis. 

Skirtingos išlaidų grupės valdomos skirtingomis priemonėmis. Lengvai valdomos yra tos 

išlaidos, kurios priklauso nuo žmogaus valios ir pasirinkimo. Sunkiai valdomos – tos išlaidos, kurių 

negalima išvengti (išlaidos už šildymą, elektrą, vandenį, ankstesnių sprendimų nulemtos išlaidos – 

skolos).  

Pagrindinės ir dažniausios išlaidos: įsipareigojimai (paskolos), maistas ir transportas. Kitas 

išlaidas sudaro drabužiai, avalynė, išlaidos vaikams, pramogoms, kelionėms, skiriami pinigai 

taupymui. Nebūtinai visi turi vienodas išlaidas. Išlaidos vaikams (kišenpinigiai) aktualūs tik 

turintiems vaikų, tačiau kiti tokių išlaidų nepatiria.  

 

Išlaidų biudžetas 

Išsiaiškinus, kokio pobūdžio išlaidos patiriamos, galima pradėti jas valdyti sudarant išlaidų 

planus, dar kitaip vadinamus išlaidų biudžetus (3.2 lentelė). Turint tokį planą, visada bus žinoma, 

kiek galima sau leisti, galima išvengti nereikalingų išlaidų, galima įgyvendinti finansinius tikslus.  

Planuojant išlaidas reikėtų peržiūrėti savo esamas išlaidas, jas išanalizuoti ir pagal jas bei 

būsimąsias pajamas ir ateities planus sudaryti planą ateičiai. Čia praverstų jau turima informacija – 

įrašai banko kortelių ataskaitose, seni mokėjimo kvitai ir pan.  

Yra ir tokių išlaidų, kurių atsiranda tik kartais ir suma gali būti vis kitokia. Tai išlaidos 

naujiems buities prietaisams, naujiems drabužiams, pramogoms ir visiems kitiems maloniems, 

tačiau nebūtiniems dalykams.  

Išlaidų planą rekomenduojama sudaryti ilgesniam laikotarpiui – keliems mėnesiams, 

pusmečiui ar metams, nes tada geriau galima numatyti, kurios iš pastoviųjų išlaidų padidės, kokių 

vienkartinių išlaidų gali atsirasti. Kai turime daugiau laiko pasiruošti, turime ir daugiau galimybių 

pasirūpinti reikalingais pinigais – susitaupyti, pasiskolinti, keisti šiandieninius planus ir pan. 
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3.2 lentelė. Mėnesio išlaidų plano pavyzdys 

X mėnesio pajamos 1 000 

Išlaidos Planas 01 02 03 .... 

Maistas ir gėrimai 250     

Būsto išlaikymas 60     

Transportas 60     

Sveikatos priežiūra 5     

Drabužiai ir avalynė 0     

Ryšiai 30     

Asmens higienos prekės 20     

Kišenpinigiai vaikams 10     

Poilsis ir kultūra 20     

Švietimas 0     

Kavinės, valgyklos 60     

Būsto priežiūra 0     

Dovanos 20     

Kitos 30     

Paskolos įmokos 230     

Gyvybės draudimas ir pensijų kaupimas 60     

Santaupos 60     

Iš viso 915     

 

Nustatyti, ar išlaidų planas tinkamas, galima palyginus planuojamas išlaidas ir pajamas. Jei 

ilgesnio laikotarpio (pusmečio ar metų) planuojamos išlaidos yra didesnės negu planuojamos 

pajamos ir turimos santaupos, kuriomis galime disponuoti, verta peržiūrėti išlaidų planą ir galbūt 

kai kurių ketinimų iš karto atsisakyti. Prieš nusprendžiant pasiskolinti trūkstamas lėšas vertėtų iš 

anksto suplanuoti, kaip, iš kokių pinigų ir per kiek laiko skolas grąžinsime.  

Jei turime sudarę ilgesnio laikotarpio planą, reikės sudaryti mėnesio išlaidų planą. Mėnesio 

išlaidų planas – sudaryto metų plano dalis. Jau žinosime, kiek tą mėnesį turėtume gauti pajamų, 

kiek planuojame išlaidų, kiek galėtume ar turėtume sutaupyti. Kiekvieną kartą išleidus pinigus 

atitinkamoje išlaidų eilutėje reikės užsirašyti, kiek išleista ir kiek dar liko pinigų tą mėnesį. 

Prieš pradedant gyventi pagal planą, reikėtų turėti bent pusės mėnesio pajamų atsargą. Jos gali 

prireikti, jei dėl nepatyrimo nepavyktų gerai suplanuoti išlaidų. 

Išlaidų valdymas apima ir jų optimizavimo sampratą. Analizuojant kiekvieną išlaidų straipsnį 

galima savęs paklausti, kiek reikalingos vienos ar kitos išlaidos ir ar negalima tą patį poreikį 

patenkinti mažiau kainuojančiomis priemonėmis. 

Kaip kontroliuoti išlaidas 

Išlaidos turėtų būti valdomos 3 būdais: 

1. Optimalaus išlaidų rūšių rinkinio nustatymas. Tai reiškia peržiūrėti visas esamas išlaidas ir 

spręsti, ar tikrai jos susijusios su būtinų poreikių tenkinimu. 
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2. Vartojamų prekių arba paslaugų kiekio patikrinimas. Ar tikrai tiek reikia? Jei vartojimą 

galima mažinti, reikia numatyti priemones, kaip tą padaryti (vandens ir elektros energijos taupymas 

išjungiant šviesas iš jo išeinant, užsukti vandens čiaupus, jei vanduo nenaudojamas, 

ekonomiškesnės buitinės technikos įsigijimas). 

3. Vartojamų prekių ir paslaugų kainų persvarstymas. Gal galima tą patį suvartojamų prekių 

kiekį įsigyti už mažesnę kainą? 

Optimizuoti išlaidas ir taupyti reikia tam, kad galėtumėme užtikrinti savo gyvenimo kokybę 

tokią, kokią mes ją norime užtikrinti. Tereikia išmokti taupyti ir tai daryti nuolatos. Taupyti reikia 

pradėti nuo smulkmenų. Mažos išlaidos ir minimalūs atlyginimai – nėra palankūs taupymui. 

Išlaidas sudaro pagrindinės išlaidos – būsto išlaikymas, maistas ir transportas. Todėl labai sunku 

turint mažas pajamas gyventi. Turint mažas pajamas ir galint patenkinti būtiniausius poreikius - jau 

yra menas. Bet tokiu atveju, net ir turint mažas pajamas, žinojimas savo biudžeto ir išlaidų struktūrų 

būtinas visiems. 

 

Kaip sumažinti savo įprastas išlaidas 

 Tų pinigų, kuriuos norime sutaupyti, nereikėtų nešiotis piniginėje. Jie turėtų būti laikomi 

saugesnėje vietoje: gal galėtų juos kas nors pasaugoti, o gal reikėtų pinigus padėti į banko indėlio 

sąskaitą ar neiškrapštomą taupyklę.  

 Jei turime silpnybę parduotuvėje išleisti daugiau pinigų, negu norėtume, reikėtų riboti 

apsilankymų parduotuvėje skaičių arba, kai nežinome aiškiai, ką ten pirksime, eiti į parduotuvę be 

piniginės. Galima riboti buvimo parduotuvėje laiką. 

 Reikėtų pirkti vieną kartą per savaitę susidarius būtiniausių produktų sąrašą, o į parduotuvę 

jokiu būdu neiti alkaniems. Geriausias būdas sutaupyti maistui – susidaryti visos savaitės produktų 

sąrašą, kurių reikės gaminamiems patiekalams.  

 Reikėtų susižiūrėti, kokių produktų dar turime namuose. Apsipirkimas turėtų prasidėti nuo 

virtuvinių spintelių apžiūros, kad parduotuvėje neįsigytume per daug ar visiškai nereikalingų 

produktų.  

 Ilgiau galiojančias prekes pigiau pirkti didesniais kiekiais. Galima netgi specialiai palaukti 

kokio nors išpardavimo.  

 Reikia pirkti tada, kada reikia, t.y. pirkti reikiamą daiktą, kai jo reikia, o  ne „nuolaidą“, 

nes ji labai gera ir nepirkti  daugiau negu reikia ir galima suvartoti.  

 Pirkti internetu pigiau, nes galima susirasti ir palyginti kainas, kiek viena ar kita prekė 

kainuoja pas skirtingą pardavėją. Galų gale galima nueiti į parduotuvę ir nusipirkti daiktą, prieš tai 

jį išsirenkant internetu. 

 Tie, kas pietauja ne namie, o kavinėse, išleistų mažiau, jei kavinėje nepirktų jokių gėrimų.  
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 Taupyti būsto išlaikymo sąskaita pavyktų ir sumažinus vandens srovę, ir naudojant 

ekonomiškas lemputes, ir atsisakius kai kurių paslaugų (telefono, interneto, kabelinės televizijos) ar 

pakeitus jas pigesnėmis.  

 Sudarinėjant metų biudžetą svarbu žinoti ne tik savo išlaidas, bet ir turimas sutartis. 

Galima pasitikrinti sutartis ir sužinoti, ar turime geras interneto, telefono, televizijos naudojimo 

sąlygas. Akcijų, nuolaidų ir kitokių tinkamų pasiūlymų labai daug. Tereikia kreiptis į savo paslaugų 

tiekėją ir jis pritaikys geriausias sąlygas, tinkamas mūsų poreikiams. 

 Taupyti transporto sąskaita būtų galima organizuojant išvykas automobiliu taip, kad 

nereikėtų važinėti po vieną.  

 Jei neturime laiko sudaryti plano, o vėliau ir kontroliuoti išlaidų, galima sudaryti banke 

periodinio pervedimo sutartį, pagal kurią iš sąskaitos, į kurią pervedamas darbo užmokestis, iš karto 

pajamų gavimo dieną į kaupiamojo indėlio sąskaitą būtų pervedama norima sutaupyti suma. 

 

Savikontrolės klausimai: 

1. Kodėl būtina valdyti pinigų srautus ir  išlaidas? 

2. Kokie yra biudžeto vedimo/nevedimo motyvai? 

3. Kokios išlaidos nuolatinės išlaidos? 

4. Kokios išlaidos yra reguliarios? 

5. Kokios gali būti vienkartinės išlaidos? 

6. Kaip sumažinti savo įprastas išlaidas? 

 

Informacijos šaltiniai: 

1. Andriukaitis D., Čeponytė Z., Jurevičienė D., Kriščiukaitytė K., Vaičiulis M., Vaitkunskienė R., 

Varanauskienė J. Finansinių paslaugų vadovas. Vilnius, 2009 [http://www.vartotojai.lt/index.php? 

id=1243] 

2. Bložienė O. Patarimai kaip taupyti. Banku-naujienos.lt. [http://banku-naujienos.lt/2014/02/25/o-

blozienes-patarimai-kaip-taupyti/] 

3. Černius G. Namų ūkio finansų valdymas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. 

4. Lietuvos statistikos departamentas. [http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize? 

portletFormName=visualization&hash=396b7614-9ba9-4686-bba4-13c3c13e47fc] 

5. Namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo metodika. [[ttp://osp.stat.gov.lt/documents/10180/130368/ 

NUBT_metodika_2016_092.pdf] 

6. Spendand Save Mindfully. Smartaboutmoney. [https://www.smartaboutmoney.org/Courses/ My-

Financial-Well-Being-Plan/Spend-and-Save-Mindfully]. 

 

http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?%20portletFormName=visualization&hash=396b7614-9ba9-4686-bba4-13c3c13e47fc
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?%20portletFormName=visualization&hash=396b7614-9ba9-4686-bba4-13c3c13e47fc
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Praktinės užduotys ir situacijos 

 

3.1 užduotis. Suskirstyti nurodytas išlaidas mokėjimo prioriteto tvarka finansiniu požiūriu. 

Nr. Išlaidos Prioriteto tvarka 

1. Būsto išlaikymo išlaidos  

2. Maistas  

3. Išlaidos sveikatos priežiūrai, vaistams  

4. Transporto išlaidos  

5. Pramogos / poilsis  

6. Finansiniai įsipareigojimai  

7. Drabužiai ir avalynė  

 

3.2 užduotis. Gyventojo pajamos iš darbo užmokesčio 500 Eur. Kartu su drauge nuomojasi butą. Iš 

draugų yra pasiskolinęs 200 Eur. Naudojasi tėvų finansine parama. Gyventojo keliami  finansiniai 

tikslai – gyventi pagal gaunamas pajamas ir grąžinti skolą draugams. 

Peržiūrėkite gyventojo biudžetą ir koreguodami išlaidų sumas pasiūlykite, kaip sutaupyti skolai 

grąžinti ir tapti finansiškai nepriklausomu. 

Gyventojo biudžetas: 

Mėnesio pajamos Suma, Eur x 

Darbo užmokestis 500 x 

Tėvų parama 100 x 

Pajamos iš viso: 600 x 

Mėnesio išlaidos Suma, Eur Siūlomos išlaidos, Eur 

Būsto nuoma 100  

Elektra / vanduo / dujos 60  

Internetas 10  

Mobilus telefonas 15  

Namų priežiūra, buities prekės 10  

Maistas, nealkoholiniai gėrimai 150  

Valgymas kavinėse 60  

Alkoholis ir cigaretės 30  

Drabužiai ir avalynė 50  

Asmeninės higienos prekės 20  
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Visuomeninis transportas  10  

Taksi 20  

Teatras, kinas 15  

Renginiai, klubai 50  

Santaupos skolai atiduoti   

   

   

   

Išlaidos iš viso: 600  

 

3.3 užduotis. Gyventojos pajamos iš darbo užmokesčio 300 Eur. Didžioji dalis šios sumos 

išleidžiama įvairiems daiktams ir pramogoms. Kartais pinigų trūksta ir tenka prašyti tėvų. Gyvena 

kartu su tėvais ir jie apmoka būsto išlaikymo išlaidas. Gyventojos keliami  finansiniai tikslai – 

gyventi pagal gaunamas pajamas ir per metus sutaupyti 600 Eur. 

Peržiūrėkite gyventojos biudžetą ir koreguodami išlaidų sumas pasiūlykite, kaip gyventi pagal 

pajamas ir sutaupyti. 

Gyventojos biudžetas: 

Mėnesio pajamos Suma, Eur x 

Darbo užmokestis 300 x 

Pajamos iš viso: 300 x 

Mėnesio išlaidos Suma, Eur Siūlomos išlaidos, Eur 

Mobilus telefonas 15  

Maistas, nealkoholiniai gėrimai 50  

Asmeninės higienos prekės 20  

Drabužiai ir avalynė 75  

Valgymas kavinėse 80  

Teatras, kinas 20  

Renginiai, klubai 40  

Alkoholis ir cigaretės 30  

Visuomeninis transportas  20  

Santaupos   

   

   

Išlaidos iš viso: 350 300 
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3.4 užduotis. Parengti savo metų išlaidų planą. 

Metų išlaidų planas 
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Pajamos + + + + + + + + + + + + 

Finansiniai įsipareigojimai (paskola, lizingas, gyvybės draudimas ir kt) 

             

             

             

             

Mokėjimai už paslaugas (buto nuoma, elektra, dujos, vanduo, šildymas, kebelinė TV, mobilus telefonas ir kt.) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Maistas ir gėrimai 
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Transportas (visuomeninio transporto bilietai, automobilio techninė priežiūra, remontas, kuras ir kt.) 

             

             

             

             

Apranga, avalynė 

             

             

             

             

Namų išlaidos (namų priežiūros priemonės, buitinė technika, baldai, remontas ir kt.) 

             

             

             

             

Grožis, sveikata (kirpykla, vaistai, asmeninės priežiūros priemonės ir kt.) 

             

             

             

             

Laisvalaikis (kinas, dovanos ir kt.) 
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Viso išlaidų: - - - - - - - - - - - - 

Rezultatas:             
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3.5 užduotis. Nurodyti 10 taupymo patarimų, kuriais reikėtų vadovautis apsiperkant: 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

3.6 užduotis. Nurodyti 10 taupymo patarimų, kuriais reikėtų vadovautis ruošiantis Kalėdoms / 

gimtadienio šventei / kitoms šventėms: 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 
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6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 
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IV tema. Pinigų valdymas 

Gyvenimas šia diena – trumpalaikių tikslų įgyvendinimas kasdieniame gyvenime, realios pajamos, 

biudžeto pavyzdys, pajamų ir išlaidų planavimas, finansinio rezervo planavimas (ekstrapinigai) 

 

Temos tikslai: 

1. Žinoti asmeninio biudžeto sudarymo principus. 

2. Parengti asmeninį biudžetą. 

3. Nustatyti taupymo tikslus, priemones ir būdus. 

 

TEORINĖ MEDŽIAGA 

Įvykiai kasdieniame gyvenime daugeliu atveju yra susiję su pinigais. Mes iškeičiame 

pinigus už tai, kas mums reikalinga kasdieniam egzistavimui, t. y. mes patiriame išlaidas. 

Kasdieniniame gyvenime kiekvienas žmogus turi gerai žinoti, kiek pinigų yra ir kiek jie yra 

svarbūs. Visų pirma, reikia turėti savo pajamų ir išlaidų apžvalgą. Visi turi žinoti, iš kur jie gauna 

pajamas (kokie yra jų pajamų šaltiniai) ir kiek jų gauna. Ne mažiau svarbu kiekvienam asmeniui 

žinoti, kiek ir kokios yra jų išlaidos. Išmintinga sugrupuoti savo išlaidas. Palyginus pajamas ir 

išlaidas galime padaryti išvadas apie mūsų finansinę elgseną. 

Pavyzdys: asmuo gauna 400 eurų mėnesio algą (po mokesčių) į savo banko sąskaitą. Ar šis 

žmogus gali sau leisti įsigyti išmanųjį telefoną, kuris kainuoja 420 eurų? 

Prieš atsakydami pagalvokite, ar/kaip galima gauti trūkstamus 20 eurų; jei žmogus tikrai turi 

šiuos 20 eurų (pavyzdžiui, jis sutaupė iš ankstesnio mėnesio atlyginimo), ar būtų protinga įsigyti šį 

telefoną ar ne? 

Kodėl šiam asmeniui nėra racionalu įsigyti šį telefoną? Jis neturi pakankamai pinigų 

gyvenimui - maistui, būstui, transportui ir kitiems pagrindiniams poreikiams. 

Kad galėtume valdyti savo kasdienį gyvenimą pinigų atžvilgiu, reikia išmokti apskaičiuoti 

savo išlaidas ir parengti asmeninį biudžetą. Užsirašykite visas savo išlaidas; nepamirškite būsto 

išlaikymo išlaidų, maisto, pramogų, drabužių ir kitų daiktų. Svarbu, kad jaunas žmogus galėtų 

kontroliuoti savo veiksmus, kad nebūtų švaistomi pinigai už dalykus, kuriuos jis negali sau leisti 

ir/ar jam jų nereikia. 

Norint išvengti nemalonių finansinių staigmenų, jaunuolis ir jo konsultantas turėtų kartu 

analizuoti, kur jis išleidžia pinigus ir kokios yra jo kasdieninės ir mėnesinės išlaidos, ir kiek jis 

išleidžia vienkartiniams daiktams įsigyti. Svarbu aptarti, ar/ir kokios išlaidos gali būti padengiamos 

tėvų, giminaičių parama ar socialinės paramos išmokomis. Svarbu pabrėžti, kad asmuo, turintis 

finansinio raštingumo problemų, turi aptarti ir analizuoti visas šias idėjas su savo konsultantu. Jei 

ketinama prašyti finansinės paramos iš savo šeimos, vietos valdžios ar pan., tai turi būti gerai 
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suplanuota, ir turi būti aiškiai susitarta su skolintoju dėl pinigų grąžinimo procedūros ir atlygio už 

paskolintas lėšas. 

Pavyzdys: prašom paanalizuoti situaciją ir jos galimus padarinius, jei planuojate kažką 

įsigyti ir galvojate (nepasikonsultavę su šeima), kad jūsų tėvai už tai sumokės. Iš tiesų paaiškėja, 

kad jūsų tėvai negali ar nesutinka to daryti. 

Išlaidoms daryti mums reikalingi pinigai: maistui, drabužiams, namų išlaikymui, ryšio, 

transporto paslaugoms ir t.t. 

Praktinė užduotis: padiskutuokite su jaunuoliu: 

 kokios yra jo dienos/mėnesio išlaidos; 

 kokios yra pasikartojančios/reguliarios išlaidos ir vienkartinės išlaidos; 

 kiek jis išleidžia kasdien svarbiausiems pirkiniams; 

 kurias išlaidas galima sumažinti ar jų atsisakyti, ir kokios išlaidos yra neišvengiamos ir jų 

negalima pakeisti; 

 ką reiškia impulsyvus pirkimas (pinigų švaistymas) ir kokios gali būti impulsyvaus pirkimo 

pasekmės.  

Suplanuokite kasdienį gyvenimą: 

 Pinigų gavimo galimybes, t. y. pagrindines pajamas – atlyginimas, stipendija, valstybės 

parama ir kt.  

 Pinigų išleidimo galimybes. 

 

Finansinis planavimas ir tikslų nustatymas 

Planavimas: 

 Tikslų ir poreikių analizė; 

 Galimybių įvertinimas; 

 Pasirinkimas, lyginimas ir sprendimo priėmimas. 

Praktinė užduotis: 

Kartu su konsultantu apsvarstykite, kodėl svarbu nustatyti finansinius tikslus, kad asmuo 

galėtų suprasti ir pripažinti tikslų nustatymo ir planavimo svarbą. 

Diskutuodami apie planavimą, turime kalbėti apie kasdienines veiklas ir įvykius: planuoti 

savaitgalį, gimtadienio vakarėlį, susitikimą su draugais ir kt. Kasdienis finansinis planavimas taip 

pat apima daiktų kainų nustatymą ir palyginimą (telefonas, dviratis, kompiuteris ir kt.), kai norime 

įsigyti kažkokį brangesnį daiktą. 

Praktinė užduotis(diskusija): 

Ar šis pavyzdys buvo trumpalaikis, vidutinės trukmės ar ilgalaikis planavimas?  

Apytiksliai, kiek laiko gali užimti ilgalaikis planavimo procesas? 
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Ilgalaikis planavimas 

Kalbant apie ilgalaikį planavimą, mes turime galvoje daugiau nei penkerius metus.  

Praktinė užduotis (diskusija): 

1) Ar įmanoma ir realu planuoti 20-30 metų į priekį? 

2) Paaiškinti/aptarti pinigų svarbą ir pinigų sumą, reikalingą skirtingais gyvenimo etapais, 

įvairiems gyvenimo įvykiams. 

Galima daryti išvadą, kad jei žmogus racionaliai valdo ir planuoja savo finansus, jis sugebės 

susidoroti su visas finansais iššūkiais kasdienėse situacijose, taip pat yra pasirengęs nenumatytoms 

aplinkybėms. 

Svarbu planuoti ir pasirengti įvykiams, kurie mums yra iš anksto žinomi, o taip pat ir 

pasirengti netikėtoms situacijoms. Be teigiamų ir laimingų įvykių, gyvenime taip pat gali įvykti 

staigūs neigiami posūkiai, kurių mes nesitikėjome. 

Pavyzdys: 

 Sugedo jūsų kompiuteris. Meistras nustatė, kad jo remontas yra per brangus, nes už tą pačią 

kainą galima įsigyti naują kompiuterį. Numatoma remonto kaina - 400 eurų. Koks bus jūsų 

pasirinkimas: ar jūs turite sutaupę pinigų ir galėsite sumokėti už remontą arba įsigyti naują 

kompiuterį, arba turėsite skolintis? O gal turėsite pakeisti savo IT įpročius ir naudotis 

biblioteka ar kitomis viešomis kompiuterio/interneto prieigos priemonėmis, kol galėsite 

sutaupyti naujam kompiuteriui? 

Diskusija su konsultantu: 

- Kas labiau apsimoka –įsigyti naują kompiuterį ar sutaisyti senąjį?  

- Ar naujas kompiuteris, nupirktas už paskolą, galiausiai bus brangesnis? 

- Kokios bus faktinės finansinės galimybės ir poreikiai, jei bus pranešta apie atleidimą iš 

darbo? Ar įmanoma rasti naują darbą ir kiek laiko tai gali užtrukti? Kokią piniginę 

kompensaciją žmogus gali gauti (atleidimo iš darbo išmoka, bedarbio pašalpa) ir kiek laiko 

netekus darbo? Ar asmuo turi santaupų maistui, komunalinėms paslaugoms apmokėti, 

paskolai grąžinti, kol susiras naują darbą? 

- Jei asmuo, kuris prarado darbą, turi šeimą, svarbu atsižvelgti į tokius gyvenimo įvykius, 

kaip vaiko gimimas, pradėjimas lankyti mokyklą ir kitus įvykius, kuriems reikia papildomų 

išlaidų. 

Trumpalaikiai tikslai 

Trumpalaikiai tikslai → artimiausios ateities pajamų ir išlaidų planavimas. 

Trumpalaikių tikslų pavyzdys: 

Jūs planuojate kitais metais atostogauti Graikijoje. Tam reikės 900 eurų, bet jūs neturite 

santaupų. Tai reiškia, kad kas mėnesį turėsite sutaupyti mažiausiai po 75 eurus (900/12 = 75). 
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Jūs taip pat galite skolintis iš banko. Metinė 900 eurų paskolos palūkanų norma yra 24 proc. 

ir kiekvieną mėnesį bankui turėsite grąžinti vienodą sumą pinigų (tai vadinama anuitetu). Tai 

reiškia, kad bankui kas mėnesį turėsite sumokėti 85 eurus, įskaitant grąžinamos paskolos dalį ir 

palūkanas. Per metus bankui sumokėsite 1020 eurų. Taigi, už 900 eurų paskolą bankui papildomai 

sumokėsite 120 eurų palūkanų. Paprastai bankui taip pat turėsite sumokėti už paskolos sutarties 

sudarymą, kas dar labiau padidins sumą, kurią turėsite sumokėti bankui. 

 

Vidutinės trukmės tikslai 

Vidutinės trukmės tikslai → ateinančių poros metų pirkiniai.  

Vidutinės trukmės tikslų pavyzdys: 

Jūs planuojate įsigyti automobilį. Jūs pasirenkate naudotą automobilį, kuris kainuoja apie 

5000 eurų. Jei galite sutaupyti 100 eurų per mėnesį ir jei pageidaujamos transporto priemonės kaina 

nepasikeis, automobilį galėsite nusipirkti po ketverių metų. Jei perkate automobilį su banko 

paskola, kurios metinė palūkanų norma yra 20 proc., kas mėnesį turėsite mokėti apie 152 eurus, 

bendra suma per ketverius metus bus 7303 eurų. Bendra bankui sumokėta palūkanų suma yra 2303 

Eur plius paskolos sutarties mokestis. Jūs perkate automobilį greitai, bet galų gale mokate beveik 

dvigubai daugiau, nei jo pradinė kaina. 

 

Ilgalaikiai tikslai 

Ilgalaikiai tikslai → pirkiniai, kuriuos planuojate įsigyti po daugiau, nei penkerių metų.  

Ilgalaikių tikslų pavyzdys: 

30 metų amžiaus žmogus planuoja, kad išėjęs į pensiją norėtų gautų 600 eurų mėnesinę 

pensiją, t. y. dvigubą šiuo metu mokamos vidutinės senatvės pensijos. Darykime prielaidą, kad 

dabartinė valstybės pensijų sistema nesikeičia ir pensinis amžius yra 65 metai. Jei asmuo gyvena iki 

80 metų amžiaus, jis turi sutaupyti bent 54 000 eurų per 35 metus (300 Eur/mėn., arba 3600 Eur per 

metus, 15 metų x 3600 Eur = 54 000 Eur). Asmuo, kuris šią pinigų sumą sukūrė per 35 metus, turi 

sutaupyti po 128 per mėnesį, tai yra gana didelė pinigų suma, kurią reikia atidėti. 

Taip pat svarbu žinoti apie kitus pinigų taupymo būdus ir padidinti pajamas alternatyvių 

pensijų sistemų teikiamomis galimybėmis.  

 

Planavimo procesas  

1. Sudarykite 12 pirkinių, kuriuos reikia įsigyti per ateinančius penkerius metus, sąrašą. 

2. Sugrupuokite pirkinius į trumpo, vidutinio ir ilgo laikotarpio pirkinius. 

3. Pasirinkite tris labiausiai reikalingus elementus iš trumpo laikotarpio pirkinių sąrašo ir 

nustatykite jų kainas. 
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4. Pasirinkite vieną elementą iš vidutinio laikotarpio ir vieną iš ilgo laikotarpio sąrašo ir 

nustatykite jų kainas. 

5. Kur gauti pinigų šiems pirkiniams; nustatykite, kiek reikės laiko reikiamai pinigų sumai, 

numatytiems pirkiniams įsigyti, sutaupyti.  

 

Kaip susikurti finansinę nepriklausomybę 

Asmeninio biudžeto ir finansinio plano sudarymas gali padėti įgyti finansinę 

nepriklausomybę: 

1 žingsnis yra asmeninio finansinio plano sudarymas → tikslų nustatymas. 

2 žingsnis yra biudžeto parengimas: pajamų ir išlaidų palyginimas. 

Tikslinga suskirstyti išlaidas į būtinas ir nebūtinas. Būtinos yra išlaidos maistui, būstui, 

higienai, kai kuriais atvejais išlaidos vaistams ir pan. Nebūtinos yra išlaidos laisvalaikiui, 

kelionėms ir pan. Tam tikrais atvejais, išlaidos namų ūkiui, drabužiams ir kitoms ilgalaikio 

vartojimo prekėms taip pat yra nebūtinos. Nebūtinos išlaidos gali būti sumažintos 

nesukeliant pavojaus gyvybei, sveikatai ir ateičiai, nors jų sumažinimas gali būti ir 

nemalonus.  

Daugumai žmonių pagrindinis pajamų šaltinis yra atlyginimas. Kai kuriais atvejais 

vyriausybės išmokos, pajamos iš investicijų ar verslumo taip pat gali būti pajamų šaltinis. 

Planuojant pajamas, pagrįstai manoma, kad pajamų lygis laikui bėgant gali keistis, bet ne 

visada tik didėti. 

3 žingsnis yra analizuoti. 

Jei pajamos viršija einamąsias išlaidas, galima analizuoti, kokius finansinius tikslus galima 

pasiekti su papildomomis pajamomis (perviršiu). Jei pertekliaus nėra arba jis yra per mažas, 

visų pirma reikėtų peržiūrėti išlaidas. Tik labai maža dalis žmonių laiko savo išlaidas 

visiškai racionaliomis. Po kritiškos išlaidų analizės, paanalizuokite pajamas - ar galite 

padidinti savo pajamas papildomu darbu ar pakeisti esamą darbą į brangiau apmokamą 

darbą? 

 

Asmeninis biudžetas 

Asmeninis biudžetas sudaromas: PAJAMOS – IŠLAIDOS. 

 Jei Pajamos viršija išlaidas → galimybė taupyti. 

 Jei Išlaidos viršija pajamas → negalima patirti visų išlaidų (reikia sumažinti išlaidas arba 

ieškoti papildomų pajamų). 

Išlaidoms sumažinti, reikia turėti prioritetų sąrašą, t. y. sąnaudų, kurios yra nuolatinės ir 

kurių karpymas yra probleminis (maistas, būstas, transportas). 
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Taupymo poreikis kyla iš situacijų, kai atsiranda neatidėliotinų (neplanuotų) išlaidų. 

Pagalvokite apie galimas tokias situacijas. 

Taupymas (sutaupyti pinigai) padeda atsiradus tokioms neplanuotoms išlaidoms ir neleidžia 

pasiekti krizės situacijos. 

Veiksmai mokumo problemų atveju:  

 Analizuokite savo finansinę padėtį - būkite sąžiningas ir kritiškas, ieškodamas priežasčių, 

dėl kurių neturite pakankamai pinigų savo išlaidoms padengti; įsitikinkite, ar tai yra 

trumpalaikė ar nuolatinė problema; 

 Parenkite asmeninį ar šeimos biudžetą, kuris padės jums susipažinti su realia situacija ir 

realiais poreikiais bei galimybėmis koreguoti savo pajamas ir išlaidas; 

 Bendradarbiauti su savo kreditoriais ar partneriais, kuriems esate skolingas; 

 Neimkite naujos paskolos, kad galėtumėte padengti nesumokėtas ankstesnes paskolas; 

 Pabandykite kuo griežčiau grąžinti skolas, taip parodydami savo norą jas sumokėti; 

 Turite sumažinti savo išlaidas; 

 Kadangi jums reikia daugiau pinigų skoloms apmokėti, ieškokite papildomų pajamų 

šaltinių; 

 Apsvarstykite galimybę parduoti savo nekilnojamąjį turtą arba pabandyti pakeisti savo 

dabartinį būstą pigesniu būstu; 

 Būtinai bendraukite su savo kreditoriais ir perskaitykite jų el. laiškus/laiškus. Jūs 

neturėtumėte ignoruoti jų neigiamų pranešimų, o turėtumėt reaguoti ir atsakyti į juos; 

 Siekti savo šeimos ir draugų moralinio palaikymo ir susipažinti su pradėtų procesų teisiniais 

aspektais - reikia žinoti savo teises ir pareigas. 

 

Praktinė užduotis (padiskutuokite su konsultantu) 

1) Paaiškinkite/aptarkite įvairius pinigų gavimo/uždirbimo būdus, daugiausia dėmesio skiriant 

pastovaus apmokamo darbo svarbai formuojant pajamas. 

2) Ar asmens kvalifikacija, įgūdžiai ir patirtis leidžia jam padidinti savo pajamas? 

3) Paaiškinkite/aptarkite prašymų pašalpai ir paramai gauti teikimo būdus ir galimybes. 

4) Paaiškinkite/aptarkite Vyriausybės paramos sistemą ir sąlygas. 
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V tema. Finansinė laisvė 

Temos tikslai: 

1. Susipažinti su finansinio saugumo įrankiais; 

2. Galimybė rinktis investavimo būdus; 

3. Sužinoti apie socialinės paramos galimybes; 

 

TEORINĖ MEDŽIAGA 

 Investavimas ; taupymas; draudimas.  

 Investavimo būdai; 

 Valstybės paramos formos (socialinės paramos išmokos, pagalba socialiai remtiniems 

asmenims, socialinės paslaugos, lengvatos transportui ir t.t., parama studijuojantiems) 

Investavimas į jūsų ateitį 

Investuoti būtina, jeigu sieki finansinės laisvės ateityje. Norint pasiekti gyvenimo tikslų, 

reikia atitinkamai ir investuoti.  

Taupymas 

Taupymas yra paprasčiausias ir saugiausias būdas sukurti finansinę laisvę. Taupymas yra 

būtinas siekiant ilgalaikių tikslų, ir svarbu pradėti taupyti kuo anksčiau. Atitinkamai pagal jūsų 

amžių, turite atidėti tam tikrą procentą pajamų taupymui. Kasdieniniai sprendimai, susiję su 

finansais, gali turėti ilgalaikį poveikį. 

Taupymas užtikrina laisvę ir sukuria prielaidas pasiekti tikslus ir suformuoti gerus finansų 

valdymo įgūdžius. 

Banko sąskaitos atidarymas gali būti pirmas žingsnis. Atsidarę sąskaitą, saugiai laikysite 

pinigus ir tvarkysite kasdienius reikalus. Banko sąskaitos atidarymas yra paprastas - turite atvykti į 

aptarnavimo skyrių, pateikti asmens dokumentą. 

Jeigu sąskaita atidaroma jaunesniam nei 18 metų asmeniui, turi būti atsakingo asmens 

dokumentas tai pat. Sąskaitų skaičius yra neribojamas. Svarbu atsiminti, kad kiekvienos sąskaitos 

aptarnavimas kainuoja. 

Galite pasirinkti jums tinkamiausią taupymo ir investavimo būdą. Svarbiausia nelaikyti 

pinigų „kojinėse“- pinigai turi dirbti. Indėlis - saugus ir lankstus investavimo būdas 

 Galite gauti atsiskaitymo kortelę prie sąskaitos; 

 Galite laikyti pinigus įvairiomis valiutomis; 

 Į sąskaitą gausite pajamas; 

 Galite pervesti į atskirą sąskaitą taupomus pinigus. 
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Taupomasis indėlis 

 Galite papildyti  sąskaitą periodiškai; 

 Tam tikrais laikotarpiais galite nusiimti dalį sumos ( priklauso nuo sutarties sąlygų); 

 Palūkanos už indėlį mokamos sutarties termino pabaigoje. 

Terminuotas indėlis 

Indėlis padedamas fiksuotam laikui, anksčiau atsiimant prarandamos palūkanos. 

Investavimas į ateitį 

Geriausias būdas sukurti gerovę - priversti pinigus dirbti jums. Akcijos, obligacijos ir 

investiciniai fondai yra pagrindinės investavimo rūšys. 

Kodėl būtina ne tik taupyti? 

 Taupymas užtikrina tam tikrą sumą, kurią užsibrėžėte sutaupyti; 

 Investavimas į ilgalaikes priemones užtikrina, kad pinigai kurs naujus pinigus. 

Kodėl svarbu investuoti? 

Yra daug svarbių priežasčių. Investavimas padeda apsisaugoti nuo infliacijos, ir pasiekti 

ilgo laikotarpio tikslų kaip nekilnojamojo turto įsigijimas ar kaupimas studijoms. Šiandien bankai 

siūlo daug įvairių paslaugų, tarp jų ir akcijų ir obligacijų pirkimą ir pardavimą. Taip pat galite pirkti 

akcijas iš tarpininko ar brokerių kompanijų. Šios įstaigos taip pat siūlo įvairias su investavimu 

susijusias paslaugas. 

Apsaugokite save 

 Niekada neinvestuokite į produktą, kurio nesuprantate; 

 Būkite tikri, kad turite pakankamai informacijos prieš investuodami. Klauskite, kol 

neišsiaiškinsite. 

 Supraskite riziką, susijusią su investavimu. Visos investicijos turi tam tikrą rizikos laipsnį. 

Investicijų tipai 

Akcijos 

Akcijos yra investavimo būdas. Kai perkate akcijas, tampate įmonės bendrasavininku, ir 

galite uždirbti iš kainų pokyčio, parduodami akcijas. Už kai kurias akcijas mokami dividendai 

akcininkams. 

Istoriškai, akcijų rinka visada buvo pagrindinis būdas uždirbti pinigų ir išvengti infliacijos (pinigų 

nuvertėjimo), investuojant ilgam laikotarpiui ir kaupiant turtą ateičiai. 
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Nėra garantijų, kad akcijų kaina išaugs ir jūs iš to uždirbsite. Prieš perkant akcijas, būtina 

sužinoti kuo daugiau apie įmonės verslą, valdymą ir finansinę būklę. 

Obligacijos 

Obligacija yra paskola, kurią jūs suteikiate valstybei ar įmonei. Už paskolintus pinigus jūs 

gaunate nurodytą palūkanų normą, kai obligacija yra išperkama. Obligacijos pardavėjas moka 

mažai, kai jis yra patikimas, jo kredito situacija yra gera, ir daug, kai jis nėra patikimas. Įsigyti 

rizikingas obligacijas yra pavojinga. 

Obligacijos skiriasi pagal laikotarpį. Jos gali būti nuo vienų metų iki 30 metų. Kuo ilgesnis 

terminas, tuo didesnės palūkanos. Pardavę anksčiau išpirkimo laiko, prarasite dalį pinigų.  

Investiciniai fondai 

Investiciniai fondai sudaryti iš akcijų, obligacijų ir kitų vertybinių popierių. Kiekvienas 

fondo dalyvis dalinasi pelnu ar nuostoliais, proporcingai investuotai sumai. Investiciniuose 

fonduose jūsų investicija keliauja į bendrą portfelį su kitais investuotojais, kurį tvarko fondo 

valdytojai.  

Investuojant į tokį fondą, perkate akcijas, tampa bendrasavininku - akcininku. Fondai 

uždirba jums pinigus keliais būdais: mokėdami palūkanas ir dividendus ar parduodami vertybinius 

popierius, išaugus jų kainoms. Yra galimybė investuoti į indeksų fondus. 

Nekilnojamas turtas 

Nekilnojamas turtas yra žemė, pastatai, žemės resursai (miškai).  

Dar apie riziką 

Kai sprendžiame dėl investavimo, svarbu įvertinti ne tik potencialią grąžą, bet ir 

neišvengiamą riziką. Kuo didesnė galima grąža, tuo didesnė rizika.  

Socialinio draudimo sistema 

Kaip valstybė valdo mūsų pinigus? Kaip veikia socialinio draudimo sistema? (žr. lentelę) 

Lietuvos Socialinio draudimo sistema 

Socialinio draudimo sistema Speciali socialinė 

parama 
Socialinis draudimas Socialinė parama 

Socialinė parama 

pinigais 

Socialinės paslaugos 
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Pensija 

Motinystė/liga 

Sveikata 

bedarbystė 

Profesinė liga 

Nelaimingi atsitikimai 

darbe 

 

Socialinė pensija 

Parama šeimai 

Laidojimo pašalpa 

Transporto  

kompensavimas 

 

Socialinės globos 

institucijos 

Senelių namai 

Vaikų namai 

Dienos centrai 

Benamių prieglaudos 

Pagalba namuose 

Slauga namuose 

Karinė pensija 

Prezidentinė pensija 

Pareigūnų pensija 

Mokslininkų renta 

 

Kaip valstybė valdo mūsų pinigus 

Iš kur valstybėje pinigai? 

 Pajamų mokesčiai;  

 Socialinio draudimo mokesčiai; 

 Pridėtinės vertės mokesčiai; 

 Akcizai; 

 Sveikatos draudimas. 

Kur valstybė leidžia mūsų pinigus? 

 Socialinė apsauga; 

 Švietimas; 

 Sveikatos apsauga; 

 Viešasis saugumas; 

 Krašto apsauga (kariuomenė); 

 Keliai; 

 Kultūros renginiai; 

 Poilsis; 

 Aplinkos apsauga. 

Draudimas 

Priklausomai nuo draudimo objekto, draudimas skirstomas įturto draudimą, asmens 

draudimą, finansinių nuostolių draudimą. 

Asmens draudimas apima: 

 Draudimas nuo mirties ir ligų; 

 Užsieniečių sveikatos draudimas; 
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 Kelionių į užsienį sveikatos draudimas; 

 Sveikatos draudimas. 

Turto draudimas 

Turto draudimas apima netektis dėl tam tikrų įvykių, pajamų netekimo. Dažniausia 

draudžiama nuo turto sugadinimo ar netekimo rizikos. 

Turto draudimas apima: 

 Automobilių draudimą; 

 Pastatų draudimą; 

 Būsto draudimą; 

 Gyvūnų draudimą. 

 Gyvybės draudimas 

Priežastys sudaryti gyvybės draudimą 

 Reguliarus taupymas; 

 Finansinė parama nelaimės atvejais; 

 Pajamos išėjus į pensiją; 

 Pinigai vaikų išsilavinimui; 

 Sutuoktinio parama; 

 Dovana; 

 Skolų grąžinimo garantija. 

Gyvybės draudimo bruožai 

 Išmokų mokėjimas; 

 Dalyvavimas pelne, kai kompanijos dalijasi pelno dalimi pagal kai kurias draudimo sutartis; 

 Mokesčių lengvatos ilgalaikėms gyvybės draudimo sutartims taikomos mokesčių lengvatos. 

Gyvybės draudimo kompanijos 

Gyvybės draudimas gali būti skiriamas į: 

 Grynas gyvybės draudimas; 

 Kaupiamasis draudimas; 

 Mišrus gyvybės draudimas. 

Grynas gyvybės draudimas apdraudžia asmens gyvybę tam tikrais gyvenimo momentais. 

Įmokos negrąžinamos, pinigai išmokami tik mirties atveju. 

Kaupiamasis draudimas - kai draudikas išmoka premiją nuo sulauptų pinigų sumų. Gali būti 

kaip pensijinis draudimas. 
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Mišrus gyvybės draudimas - abiejų produktų mišinys. Sutartis numato apsaugą nuo mirties 

ir garantuoja kaupimą. Taip išvengiama dubliavimo. 

Gyvybės draudimo produktai 

Pagal išmokas gali būti skiriamas kaupiamasis draudimas ir investicinis draudimas.  

Kaupiamasis gyvybės draudimas - periodiškai mokamos draudimo įmokos, siekiant sukaupti 

numatytą sumą. Šiuo atveju riziką prisiima draudimo kompanija, nes ji moka apdraustam asmeniui 

palūkanas, garantuotas sutartimi. 

Investicinis draudimas skiriasi nuo tradicinio draudimo tuo, kad draudimo poliso savininkas 

rizikuoja, tikėdamasis gauti didesnes išmokas, prisiimdamas riziką nesėkmės atveju. Šis draudimas 

apjungia dvi dalis - asmens gyvybės draudimą ir investicijas. 

Galutinė draudimo išmoka priklauso nuo: 

 Išmokų kompensavimo; 

 Mokėjimo laikotarpio; 

 Investicijų pelningumo; 

 Pasirinktų draudimo apsaugų. 

Priklausomai nuo individualių poreikių, gali apimti: individualų draudimą, šeimos narių 

draudimą, vaikų draudimą.  

Šeimos draudimas yra draudimo produktas, kur vienas draudimas galioja visiems šeimos 

nariams, ir išmokos paskirstomos draudėjo pasirinkimu. Toks draudimas gali būti kaupiamasis ar 

investicinis. 

Vaikų ir vaikų studijų draudimas 

Šis draudimas numato periodinius mokėjimus, skirtus vaikų ateities užtikrinimui.  

Nelaimės atveju visa suma turi būti išmokėta naudos gavėjui, o įmokas prisiima draudimo 

kompanija. Pasirinkdami gyvybės draudimą, galite pasirinkti papildomas apsaugas - nelaimingų 

atsitikimų ar kritinių ligų. 

Valstybinio socialinio draudimo pensijų tipai 

Valstybė skiria tolias socialines pensijas: 

1) Senatvės pensija; 

2) Neįgalumo pensija; 

3) Našlių ir našlaičių pensija. 

Minimalus stažas socialinio draudimo senatvės pensijai gauti šiuo metu yra 15 metų. Būtinasis 

stažas - 35 metai. 
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Informacijos šaltiniai 

Papildoma informacija: 

http://www.socmin.lt/lt/titulinis.html; http://finmin.lrv.lt; 

http://www.sodra.lt/ 

 

 

  

http://www.socmin.lt/lt/titulinis.html
http://finmin.lrv.lt/
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VI tema. Skolų valdymas, kreditai ir skolinimasis 

Kreditų esmė, vartojimo (greitieji) kreditai, lombardai; skolinimosi sąlygos ir terminai, kredito 

istorija ir jos reikšmė. 

 

TEORINĖ MEDŽIAGA 

Skolinimasis 

Skolinimasis yra pinigų sumos paėmimas skolon su sąlyga ją grąžinti nurodytu laiku ir 

sąlygomis, numatomos palūkanos. 

Diskusija su patarėju: 

Analizuokite kiek pagrįstas yra skolinimasis. Asmuo, ketinantis imti paskolą, turi paklausit 

savęs, ar nauda truks ilgiau nei paskolos grąžinimas. 

Galimi sprendimai: 

 Jeigu paskola imama būstui ar automobiliui, atsakymas būtų „taip‘. Tačiau taip pat reikia žinoti, 

kokio dydžio įmokas ir kiek ilgai reikės mokėti, ir ar tai įmanoma. 

 Jeigu norima imti paskolą kelionei, vartojimui, rūbams, atsakymas greičiausiai bus „ne“. 

Minėtu atveju, kiekvienas turi žinoti, kiek kainuos paskolos aptarnavimas. Kita vertus, tam 

tikrais atvejais vartojimo paskola yra pateisinama.  

Atsakingiausia būtų atidėti vartojimą iki kol sukaupsime reikalingą sumą pinigų. Bet 

negalime atsisakyti šiltų batų, jeigu neturime kuo apsiauti. 

Galima apibendrinti, kad jeigu įstengiama apmokėti paskolą ir palūkanas, galima ir 

sukaupti reikiamą sumą vartojimui. 

Reikia pastebėti, kad pigiau pirkti sukaupus reikiamą sumą, negu imti paskolą ir po to 

brangiai mokėti už jos aptarnavimą. 

Svarbu žinoti, kad: 

 Paskola nėra pajamos; 

 Paskola yra įsipareigojimas, pažadas gražinti paimtą sumą su palūkanomis; 

 Grąžinti reikia nurodytu laiku ir sutartomis sumomis; 

 Susitarimo nesilaikymas ar mokėjimų vėlavimas sukelia papildomas išlaidas; 

 Paskolos ėmimas sukuria papildomas išlaidas(sutarties mokestis, draudimas, t.t.); 

 Paėmus paskolą, kasdienės išlaidos turės sumažėti, nes reikės mokėti palūkanas ir grąžinti 

palaipsniui pačią skolą; dažnai tai sudaro apie 30 procentų pajamų; 

 Per konkretų laikotarpį asmuo, ketinantis skolintis, turėtų pabandyti gyventi su 30 procentų 

mažesnėmis pajamomis, ir įvertinti, ar tai įmanoma. 
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Skolinimasis turi būti atsakingai planuojamas. Kiekvienas turi išanalizuoti šeimos biudžetą 

ir mokumą. 

Reikia nepamiršti, kad įsigytas už paskolą turtas reikalauja tam tikrų išlaidų (būsto 

atnaujinimas, transporto remontas, kuras automobiliui. Ir t.t.). 

Paskolų grąžinimas reikalauja kelerių metų ar net dešimtmečių. , taip pat reikia būti 

pasiruošus nenumatytoms išlaidoms(darbo praradimui, ilgalaikei ligai ir pan.), kurios gali 

apsunkinti paskolos mokėjimą. 

Prieš pasirašydamas paskolos sutartį, asmuo turi kritiškai įvertinti finansinę situaciją ir 

atsakyti į sekančius klausimus: 

1) kokio dydžio paskola yra priimtina jums mokėti kas mėnesį; 

2) kokie paskolos grąžinimo terminai? 

3) Kokio dydžio palūkanos mokamos, įskaitant palūkanas ir kitus mokesčius? 

Formalus dydis yra metinės palūkanos bei  papildomi mokesčiai, susiję su paskola. 

Metinė paskolos kredito norma 

Metinė vartojimo kredito palūkanų norma yra indeksas, paskaičiuotas įvertinus visus 

paskolos kaštus įskaitant palūkanas ir kitus mokesčius. Labai svarbu tai žinoti ir įvertinti prieš imant 

banko paskolą. Prieš imdami paskolą, konsultuokitės su specialistais (banko darbuotojais, finansų 

konsultantais), kad sprendimą priimate jūs. 

NB! 

 Patarėjas neatsakingas už sprendimą paimti paskolą; 

 Nepasiduokite reklamos įtakai! 

Palūkanos yra mokestis už naudojimąsi paskola ar papildomi pinigai, kuriuos reikės mokėti 

grąžinant skolą kreditoriui. Kitaip tariant, palūkanos yra pinigų kaina. 

Su konsultanto pagalba, išsiaiškinkite kas sudaro palūkanas ir kaip jos formuojamos. Svarbu 

išsiaiškinti, ar palūkanų norma keisis ir kaip per mokėjimo laikotarpį. Palūkanų suma skaičiuojama 

nuo paskolos. 

Palūkanų normų skaičiavimo metodai 

Paskolų palūkanoms skaičiuoti naudojami tokie metodai: 

 Fiksuotos palūkanos; 

 Kintančios palūkanos. 

Fiksuotos palūkanos. Tai palūkanos, kurių dydis yra vienodas visam sutarties laikotarpiui. 

Dažniausiai jos naudojamos trumpalaikėms paskoloms, kurių sumos nėra didelės. Kreditorius ir 

klientas sudaro sutartį, kurioje numato vienodas palūkanas visam laikotarpiui.  Be abejo, 
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skolininkas turi suprasti, kad pasikeitus situacijai rinkoje ir atpigus paskoloms, palūkanų norma 

išliks ta pati.  

Kintamos  palūkanos. Tai yra palūkanos, kurios kinta priklausomai nuo bankinių indeksų. 

Banko marža dar vadinama rizikos premija. Kintamų palūkanų atveju palūkanos priklauso nuo 

dviejų komponentų: sutartos su klientu maržos ir tarpbankinio indekso (pvz. Euribor).  Kaip 

taisyklė, kintančios palūkanos taikomos būsto paskoloms ar didesnėms vartojimo paskoloms. 

Koks palūkanų tipas naudingesnis, priklauso nuo tarpbankinio indekso EURIBOR. 

Informaciją apie jį galima rasti bankuose. 

Banko marža 

Banko marža yra procentas, kuris fiksuojamas visam laikotarpiui. Marža skaičiuojama 

individualiai kiekvienam klientui, priklauso nuo paskolos dydžio, sutarties laikotarpio, įkeičiamo 

turto vertės, skolininko pajamų ir kredito istorijos.  

Euribor 

Tai indeksas, kuris rodo, už kokias palūkanas Europos bankai skolintų vienas kitam, iškilus 

būtinumui. Kai Euribor indeksas auga, didėja kintama palūkanų norma. Euribor fiksuojamas tam 

tikram laikotarpiui (paprastai 3, 6 a 12 mėn.). Priklausomai nuo paskolos periodo, kinta palūkanų 

norma. Kai Euribor reikšmė auga, palūkanų norma auga, ir atvirkščiai. 

Pavyzdžiui: 150 eurų  paskola su 12 proc. palūkanų norma reiškia, kad reikės sumokėti 18 eurų 

palūkanų už metus. Vadinasi, grąžinant paskolą, reikia papildomai sumokėti 18 eurų. Pasiskolinus 

150 eurų, grąžinti teks 168 eurus.  

Palūkanos skaičiuojamos skirtingais metodais. Svarbu palyginti skirtingus palūkanų 

variantus ir pasirinkti tinkamiausią, priklausomai nuo to, kaip ketiname grąžinti paskolą.  

Mokesčiai, susiję su paskola 

Reikia žinoti, kad teks mokėti reguliarias įmokas, o taip pat keletas vienkartinių: 

Nekilnojamo turto vertinimo mokestis; sutarties mokestis, notariniai mokesčiai, valstybiniai 

mokesčiai, draudimo mokesčiai. Notariniai mokesčiai mokami priklausomai nuo sutarties vertės, 

draudimo įmokos užtikrina bankui paskolos gražinimą, jeigu turtas būtų sunaikintas ar pažeistas. 

Reikia įdėmiai išanalizuoti, nuo kokių žalų draudžiama. 

Paskolų terminai 

Paskolos terminai rodo, kokiais terminais paskola turi būti grąžinta. 

 Paskolos terminas numatomas paskolos sutartyje. 

 Paskolos sutartyje numatytos kitos sąlygos. 



 
 

54 
 

 Sutarties pasirašymas reiškia, kad paskolos gavėjas įvertina galimybę mokėti paskolos 

dalį, palūkanas nustatytais terminais. Šis dokumentas suteikia galimybę atgauti paskolą 

teisiniais būdais. 

 Prie sutarties pridedamas paskolos grąžinimo grafikas, kuriame nurodomos tikslios 

paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikas. 

 Nesilaikant mokėjimų grafiko, taikomos numatytos finansinės baudos - mokami 

delspinigiai. 

 Delspinigiai yra keletą kartų didesni nei numatyta palūkanų norma. 

 Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną. 

 Taigi, nesilaikant mokėjimų grafika, privaloma mokėti suma vis didėja. 

Greitieji kreditai 

Greitieji kreditai dažniausiai yra suteikiami trumpam laikotarpiui, jiems taikomos aukštos 

palūkanų normos.  Už tokias paskolas tenka mokėti santykinai brangiai. 

 Kaip taisyklė, skolininkas turi mokėti labai dideles palūkanas. 

 Jeigu paskolos sąlygos yra nepalankios, negrąžinus kredito mokėtina suma auga labai 

greitai, skolininkas tampa priklausomas nuo kreditoriaus, gali prarasti turtą. 

Lombardai 

Lombardai suteikia paskolas už įkeistus vertingus daiktus- juvelyrinius dirbinius, 

elektronikos prekes ar kitus vertingus daiktus. 

Veiklos principas toks: už įkeistą turtą suteikiam paskola, ne didesnė nei pusė įkeisto turto, 

konkrečiam neilgam laikotarpiui. Jeigu per numatytą laikotarpį turtas neišperkamas, paskola 

negrąžinama, turtą lombardas parduoda. 

Kiti paskolų terminai 

Greta pagrindinių paskolos elementų, atkreiptinas dėmesys į kitus svarbus aspektus, kaip 

išankstinio paskolos grąžinimo sąlygos, atidėjimo laikotarpio. 

Svarbu gauti informaciją apie galimybę keisti sutarties sąlygas, skolininko papildomus 

įsipareigojimus, numatytas baudas. 

 Paskolos grąžinimas; 

 Sąlygos, terminai ir svarbios datos susijusios su paskolos grąžinimu. Numatoma visiškas ar 

dalinis grąžinimas bei papildomos sąlygos. 

 Išankstinio grąžinimo sąlygos numato terminus ir taisykles, kaip grąžinti paskolą anksčiau 

laiko.  
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Sutarties sąlygų pakeitimai apima visus pakeitimus, daromus sutartyje. Kaip taisyklė, už 

sutarties pakeitimus imamas mokestis. Svarbu žinoti, koks mokestis numatytas už sąlygų keitimą. 

Sąlygos keičiamos abiejų pusių sutikimu, tačiau kartais viena pusė gali nesutikti. Tais 

atvejais, kai norima ilginti paskolos grąžinimo terminą, bankas stengsis nustatyti papildomas 

sąlygas. Bankas gali siekti papildomo turto įkeitimo.  

Mokėjimo grafikas 

Mokėjimų grafikas yra svarbus dokumentas nustatantis svarbią informaciją apie paskolos 

grąžinimą - terminus, mokėjimų sumas, palūkanų normas.  

Specialios paskolos sutarties sąlygos 

Kartais bankas reikalauja, kad pajamos būtų gaunamos į paskolą suteikusį banką. Kartais 

bankai reikalauja laiduotojo.  

Jeigu imama būsto paskola, dažnai reikalaujama, kad būtų informuojama apie paimtas 

papildomas paskolas. 

Atidėjimo laikotarpis 

Prieš sudarant sutartį, svarbu išsiaiškinti sąlygas, kuriomis suteikiamas atidėjimo 

laikotarpis, dėl kokių priežasčių tai galima padaryti, kiek tai kainuos. 

Baudos už vėlavimą 

Jeigu jūs nemokate įmokų nustatytu laiku, bankas pradeda taikyti baudas. Sutartyje 

numatyta, kokiais atvejais ir kokio dydžio baudos yra taikomos. Jos nurodomos už uždelstą dieną. 

Baudos skaičiuojamos nuo datos, kai neįvykdomas įsipareigotas mokėjimas ir skaičiuojamas iki 

įsipareigojimo įvykdymo. 

Kredito istorija rodo, kaip asmuo elgiasi finansų srityje, kaip ima ir grąžina paskolas. 

Duomenų bazėse kaupiamos kredito istorijos, todėl kreditorius gali įvertinti paskolos siekiančio 

asmens patikimumą, nepatikimiems klientams paskola gali būti nesuteikta. 
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