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ĮVADAS
Verslumas laikomas vienu pagrindinių šalies inovatyvumo, konkurencingumo ir ekonominio
augimo uţtikrinimo veiksnių – tai ne tik ekonominės, bet ir socialinės pridėtinės vertės kūrimas, tai
galimybė realizuoti save, greitai ir efektyviai prisitaikyti prie aplinkos pokyčių, keisti savo gyvenimo
kokybę. Verslumas lemia kaimo gyventojų veiklos ekonominį našumą, pridėtinės vertės kūrimo spartą,
gyvenimo kokybės augimą. Tačiau kaip rodo įvairios visuomenės apklausos (Spinter tyrimai (2005),
tyrimai Ūkio ministerijos (2006), Nacionalinės plėtros instituto (2008) uţsakymu, „Jaunimo verslumo
lygio tyrimas“ (2010) ir kt.) verslumo lygis šalyje nėra pakankamas. Jaunimas – imliausia visuomenės
grupė, todėl siekiant skatinti jaunimo verslumą, svarbu orientuotis į jaunimo poreikius, į tuos
veiksnius, kurie verlsumui turi daugiausiai įtakos.
Verslumo ugdymas yra viena iš VVVG veiklos sričių – kūrybingumo, iniciatyvos, savarankiškumo
ugdymas, ryšys su projektine veikla, verslo pasauliu; ţinojimas pie galimybę siekti karjeros, dirbant
savarankiškai; mokymai kaip pradėti verlą; verslo idėjų rėmimas. Kaimo bendruomeninio ir
individualaus verslo procesų aiškinimas, popiliarinimas bei verlo ţinių skleidimas kaimo
bendruomenėse, skatinant ţmonių potraukš kurti pridėtinę vertę gali svariai prisidėti prie verslumo
skatinimo.
Tyrimo tikslas – nustatyti Kėdainių ir Jonavos VVG atstovaujamų kaimo gyventojų verslumo
lygį ir poreikius jį ugdyti konsultacijų ir mokymų pagalba.
Uţdaviniai
1. Parengti Kėdainių ir Jonavos VVG atstovaujamų kaimo gyventojų verslumo lygio ir mokymų
poreikių tyrimo anketą.
2. Ištirti kaimo gyventojų mokytis verslumo poreikius ir NVO dirbančių kaimo plėtros klausimais
verslumo lygį bei numatyti priemones verslumui ugdyti.
3. Nustatyti mokymų siekiant ugdyti kaimo gyventojų ir organizacijų verslumą poreikį.
4. Parengti verslumo įgūdţius skatinantį informacinį (metodinį) leidinį.
Atliekant tyrimą naudoti tokie tyrimo metodai : anketavimas (1 priedas), analizė ir sintezė,
palyginimo, grafinio vaizdavimo, apklausos duomenys apdoroti naudojantis SPSS programa.

1. TEORINIAI VERSLUMO SKATINIMO ASPEKTAI
1.1. Verslumo samprata

Verslumas nagrinėjamas gana plačiai, vis dar nėra rasta vienareikšmio ir, pasak D. Bornstein
(1999), tikriausiai niekada nebus vienintelio verslumo apibrėţimo. Anot M. Armono (2006) verslumo
terminas lietuvių kalboje atsirado, kai prireikė atitikmens angliškam ţodţiui „entrepreneurship“, kuris
siejamas su mokėjimu iš naujo atrasti galimybes, realizuoti save ir kurti ekonominę bei socialinę vertę.
Remiantis uţsienio literatūra pastebima, kad angliškas ţodis „entrepreneurship“ kildinamas iš
prancūziško ţodţio „entreprendre“, reiškiančio „to undertake“ (įsipareigoti, imtis, pradėti). Ţodis
„entrepreneur“ (verslininkas) pirmą kartą apibūdintas prancūzo Cantillon 1755 m., tačiau, kaip teigia J.
G. Dees (1998), verslumo sąvokai konkrečią reikšmę pirmasis suteikė J. B. Say, sakydamas, kad
„verslininkas, siekdamas našumo, pakaitomis naudoja ekonominius išteklius ir sukuria pridėtinę
vertę.“ Ekonomikos ir vadybos mokslo literatūroje yra gausybė verslumo apibūdinimų - dar 1934 m.
austrų ekonomistas J. Schumpeter (1934) verslumą apibrėţė kaip kūrybos ir naujovių siekimo procesą,
P. F. Drucker (1985) verslumą apibūdino kaip reagavimą į pokyčius ir atsiradusių galimybių
išnaudojimą. R. W. Smilor (1996) teigė, kad į verslumą nereikia ţiūrėti kaip į ekonominį reiškinį,
orientuojantis tik į darbo vietų kūrimą, nes verslumas, kaip ir bet kuris kitas socialinis reiškinys, gali
būti „pasiekiamas“ pasitelkiant įvairias dimensijas, priklausomai nuo siekiamų tikslų.
Nagrinėjant verslumo sampratos raidą, verslumo suvokimą galima suskirstyti, pasak Z.
Lydekos (1996), į tris pagrindinius etapus, kuriuose atsispindi skirtingos verslumo savybės:
 pripaţįstama rizikos svarba (XVIII a.- J. Law, R. Cantillon);
 pripaţįstama inovacijos svarba (XIX-XX a.a.- J. B. Say, J. S. Mill, C. Menger, J.
Schumpeter, A. Marshall) – nauji produktai, naujos rinkos, naujos organziacijos valdymo formos;
 pripaţįstama ypatingų savybių svarba (XX a. 2-ji pusė – D. McClelland, P. Drucker, A.
Shapiro, K. Vesper ir kt.) – intuicija, sugebėjimas reaguoti į aplinkos pokyčius ir kt.
1 paveiksle pateikiamos kelios įţvalgos, kurios parodo pagrindinius verslumo poţymius, į
kuriuos tikslinga skirti daugiausiai dėmesio - XX – XXI a. susiformavusioms ir besiformuojančioms
verslumo sampratoms (1 pav.).
Analizuojant mokslinėje literatūroje pateikiamas verslumą apibūdinančias sąvokas, pastebima,
kad daugybėje apibrėţimų akcentuojami skirtingi verslumo aspektai, tačiau beveik visuose yra
įvardijamas iniciatyvumas, inovatyvumas, kūrybiškumas, gebėjimas organizuoti, planuoti laiką,
išnaudoti išteklius bei prisiimti riziką, finansinis įţvalgumas, derybiniai gebėjimai, lyderystė – savybės
aktualios ne vien versle.
Kalbant apie XXI a. susiformavusias verslumo sąvokas, J. Henderson (2002) pabrėţia, kad
inovatyvumas yra daugelį verslumo apibrėţimų vienijantis elementas. Pasak jo, novatoriškų idėjų
autoriai yra verslininkai, kurie gali būti dviejų tipų – gyvenimo būdo (kai motyvaciją lemia siekis
norimą gyvenimo lygį uţsitikrinti) ir ambicijų (kai verslo augimas neaukojamas vardan pasirinkto
gyvenimo būdo). Anot L. Juozaitienės (2003) verslumas – sudėtinga savybė, lemianti verslininkystės
gyvavimą ir tai yra daugiau kokybinė sugebėjimų ir savybių išraiška, būdinga atskiriems ţmonėms,
pasiţymintiems tam tikromis savybėmis. Tęsiant Juozaitienės mintį, uţsienio mokslininkų teigiama,
kad verslumas yra daugiau nei tiesiog „verslo pradţia“. Verslumas – tai procesas, kurio metu
nustatomos galimybės, į jas investuojama ir sukuriama pridėtinė vertė. Verslumo sėkmė priklauso nuo
ţmogaus gebėjimo rinkoje matyti galimybes, keisti ir sukurti pridėtinę vertę (G. Watson, 2007).
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Verslumas –
spontaniška,
impulsyvi individo
veikla, nebūtinai
orientuota į naujo
verslo atsiradimą
(Schumpeter, 1934 )

1934 m.

Verslumas
traktuojamas kaip
elgesys, o ne kaip
asmeninė savybė.
Verslumo pagrindas –
idėja ir teorija, o ne
intuicija
(Stevenson ir kt.,
1989)

„Verslumas yra
optimizmas ir
tikėjimas
galimybėmis, tai
nepaprastai
stiprus kūrimo
šaltinis“
(Smilor, 1996)

1989 m.
1985 m.

Verslumas nuolatinis pokyčių
ieškojimas,
reagavimas į juos ir
atsiradusių
galimybių
išnaudojimas.
(Drucker, P, 1985)

Verslumas - uţsiėmimas nauja
veikla, pasinaudojant anksčiau
nepastebėtomis naudos (vertės)
gavimo galimybėmis
(Bygrave, Mininti, 2000;
Kouriloff, 2000).
Verslumas – naujų galimybių
ieškojimas ir įgyvendinimas
(Shane, Venkataraman, 2000).

1996m.
1994m.

Verslumas - tai
individų gebėjimas ir
noras: kurti naujas
ekonomines
galimybes; pristatyti
savo idėjas rinkoje;
konkuruoti su likusia
rinkos dalimi.
(Henrekson, 1994)

Verslumas - tai asmens mąstymo
būdas ir asmeninės socialinės,
vadybinės ir asmeninės
kompetencijos, leidţiančios
turimas ţinias pritaikyti
kasdieniniam gyvenimui.
(Ekonominio raštingumo ir
verslumo ugdymo strategija,
2004)

2000m.
1998m.

Verslumas –tai
įgimtos ir įgytos
ţmogaus savybės,
leidţiančios jam
novatoriškai mąstyti
ir aktyviai bei
rizikingai veikti.
(Lydeka, 1998)

2004m.
2002m.

„Verslumas – tai praktinis
tam tikrų savybių taikymas
(tokių kaip iniciatyvumas,
inovatyvumas,
kūrybiškumas, rizikos
prisiėmimas), kartu
pasitelkiant atitinkamus
įgūdţius, reikalingus
sėkmei tam tikroje
aplinkoje uţtikrinti.“
(Chigunta, 2002)

1 pav. Verslumo sampratos raida (XX – XXI a.)

Verslumas - tai
paslaptingiausias
gamybos veiksnys
(greta tokių
veiksnių, kaip
ţemė, darbas ir
kapitalas)
(Šilėnas, 2009)

2009m.
2006m.

Verslumas - tai
ţmogaus gebėjimai daryti
įtaką visuomenės poreikių
tenkinimo kokybei ir plėtrai
(Jasinavičius, 2006)
Verslumas – naujos veiklos
kūrimas, leidţiant patiems
piliečims veikti ir keisti
savo gyvenimo sąlygas
(Hjortas, Bjerke, 2006)

2010m.

Verslumas – tai
asmens mąstymo
būdas ir socialinė,
vadybinė ir kitokia
kompetencija,
leidţianti turimas
ţinias pritaikyti
kasdieniam savo
gyvenimui.
(Lietuvos inovacijų
2010-2020 metų
strategija)
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R. Jasinavičius (2007) išskiria tokias pagrindines verslumo apibrėţtis, kurios, galima teigti,
atspindi šių dienų verslumo suvokimą:
 ţmogaus gebėjimai asmeniškai daryti įtaką visuomenės poreikių tenkinimo kokybei bei
plėtrai;
 kūrybingos, veiklios ir atsakingos asmenybės lyderystė;
 asmenybės tobulėjimo būdas, savarankiškumo ir laisvės įrankis;
 visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo katalizatorius.
Taigi, ištyrus naujausias verslumo sampratas, galima teigti, kad verslumas nėra statiškas
darinys – todėl jis ir neturi vienintelio apibrėţimo, nes, kaip daţnai pabrėţia Jasinavičius (2006),
verslumas apima labai plačią sferą. Aptarus skirtingas verslumo sąvokas, matosi, kad skirtingi autorių
poţiūriai į verslumą neprieštarauja vienas kitam, o tik vienas kitą papildo. Svarbu paminėti, kad
verslumo suvokimas priklauso ne tik nuo istorinio laikotarpio, bet ir, kaip teigia M. Armonas (2006),
nuo ţmogaus amţiaus, socialinio statuso, veiklos srities, uţimamų pareigų.
Verslumas gali būti suprantamas siaurąja ir plačiąja prasme. Kalbant apie verslumą siaurąja
prasme – tai mokėjimas sukurti pridėtinę ekonominę vertę, t.y. mokėjimas uţdirbti pinigus, mokėjimas
pritraukti investicijas, mokėjimas savo veikla sudominti potencialius prekės ar paslaugos vartotojus.
Dėl verslumo sąvokos plačiąja prasme vis dar nėra galutinai susitarta, tačiau kalbant bendrai, tai yra
įgimtų ir įgytų asmeninių savybių rinkinys, kuris leidţia kurti ekonominę, socialinę ir kitas vertes.
Europoje, pasak M. Sharma (2011), verslumas paprastai siejamas su įmonių steigimu, MVĮ bei pelno
siekiančių ir socialinių įmonių sektoriais. Verslumas yra „ţmogaus sugebėjimas idėjas paversti
veiksmais“.
Verslumas ir jo supratimas nėra tik ekonominės vertės kūrimas, tai pozityvesnės aplinkos
kūrimas, galimybė pakeisti gyvenimo kokybę, pasinaudojant aplinkoje esančiais privalumais. Nors dėl
vieningos verslumo sąvokos nėra susitarta, tačiau dėl verslumui įtakos turinčių vidinių ir išorinių
veiksnių diskusijų nekyla.
1.2. Verslumui įtakos turintys veiksniai
Ieškant būdų, kaip skatinti verslumą, svarbu atlikti verslumo aplinkos veiksnių analizę.
„Integruojamųjų programų gairėse“ (ŠMM projektas) teigiama, kad verslumas turi pasyvų ir aktyvų
komponentus: jis apima norą kaţką keisti pačiam ir sugebėjimą priimti ir pritaikyti naujoves, atėjusias
iš išorės, prisiimti atsakomybę uţ savo teigiamus ir neigiamus veiksmus, uţbaigti tai, kas pradėta,
ţinoti kur einame, iškelti tikslus ir jų siekti bei tikėtis pasisekimo.
Priklausomai nuo veiksnių pobūdţio bei poveikio verslumas yra stiprinamas arba lėtinamas.
Vieni verslumo veiksniai veikia kaip varomoji jėga, kiti – kaip verslumo kliūtys, todėl būtina veiksnius
analizuoti. V. Gronskas (1995) verslumo veiksnius pirmiausiai skirsto į dvi stambias grupes: išorinius
ir vidinius veiksnius. Išoriniams verslumo veiksniams priskiriama – politinė, teisinė, socialinė,
ekonominė ir technologinė aplinka. Vidiniams – asmeninės savybės, motyvacija imtis verslo, turimos
ţinios ir gebėjimai. Verslumą sąlygojančių veiksnių sistema vaizduojama 2 pav.
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2 pav. Verslumą sąlygojančių veiksnių sistema (Adamonienė, Šilingienė, 2008)
Anot J. Čiburienės ir J. Guščinskienės (2009) vidiniai veiksniai apibūdina įgimtas ir įgytas
verslumo savybes. Įgimtos savybės yra intuicija, karjerizmas, pasitikėjimas savimi, avantiūrizmas,
azartiškumas ir pan. Įgytos savybės – tai savybės, kurios įgyjamos mokantis ar praktiškai veikiant, tai,
visų pirma, ţinios ir praktinis patyrimas, formuojantis universalius ir dalykinius įgūdţius. Tiek viena,
tiek kita savybių grupė yra svarbi ir reikalinga, priimant atitinkamus sprendimus, tačiau, kaip teigia Z.
Lydeka (1996), du verslininkai gali turėti tą patį profesinį pasirengimą, tačiau jų veiklos rezultatai,
nepaisant tų pačių įgytų savybių, bus skirtingi. Apibendrintai, vidiniams veiksniams priskiriama:
 tikėjimas savo sėkme ir uţsibrėţtų tikslų siekimas (ţiūrėjimas į ateitį; optimizmas; siekimas
įvykdyti uţduotis; energingumas; pasitikėjimas savimi; atkaklumas; atsidavimas darbui);
 noras būti nepriklausomam (savo nuomonės turėjimas; gebėjimas priimti sprendimus;
savarankiškumas; netradicinių sprendimų pomėgis);
 kūrybingumas (išradingumas; smalsumas; sugebėjimas formuluoti naujas idėjas; naujovių ir
permainų pomėgis);
 apskaičiuota rizika (gebėjimas dirbti ir priimti sprendimus; savo galimybių įvertinimas);
 verţlumas ir ryţtingumas (sugebėjimas pasinaudoti gyvenimo duotomis galimybėmis;
tikėjimas, kad pats esi savo likimo kalvis).
Individuali ţmogaus veikla egzistuoja tam tikroje kintančioje aplinkoje, o verslumas labai
priklauso nuo to, kaip ţmonės skatinami imtis verslo (Adamonienė, 2008). Taigi išoriniai veiksniai yra
susiję su tam tikra aplinka: politine, socialine, teisine, ekonomine ir technologine. Būtent ši aplinka
lemia verslo pokyčius. Anot P. Markevičiaus (2007) išorinė aplinka daro didelį poveikį verlsumui,
tačiau ţmogus jos pakeisti negali, o gali tik prie jos prisiderinti. Pasak Gronsko (1995), išoriniai
veiksniai slypi pačioje rinkoje, o rinkos pokyčiai tarsi duoda uţsakymą kūrybiškumui. Kaip teigia
Hillman, kiekviename ţmoguje slypi talentas, kūrybiškumas ir verslumas, kurie išsiskleidţia, jei tam
sukuriama palanki aplinka: kuo maţiau galimybių atskleisti potencialą, tuo maţiau ţmonės yra
motyvuoti tobulėti (M. Sharma, 2011).
Nagrinėjant įvairias verslumo nuostatas bei koncepcijas, pastebima, kad verslumui įtakos turi
tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Tai atsispindi ir analizuojant praktinius pavyzdţius, pavyzdţiui,
R. Adamonienės, V. Šilingienės (2008) atliktas mokslinis tyrimas „Lietuvos kaimo gyventojų
verslumo ypatumai“ (atskleidţiantis, kad verslumo skatinimui vien asmens savybių, motyvacijos ir
ţinių bei įgūdţių nepakanka – verslumui įtakos turi ir išorinė aplinka), arba P. Markevičiaus atliktas
ūkininkų verslumo naujomis rinkos sąlygomis tyrimas (2002). Remiantis minimu tyrimu, kai ūkininkų
savybės ir gebėjimai įvertinti balais (vaizduojama ūkininkų verslumo modelyje (3 pav.), matyti, kurie
veiksniai verslumui turi didţiausios įtakos.
Aptardamas tyrimą P. Markevičius (2002) akcentuoja, kad ūkininkų verslumas yra
nepakankamas, o tam įtakos turi nutrūkęs asmeninis tobulėjimas, nemokėjimas valdyti savęs, nepilnas
suvokimas asmeninių tikslų, jų atotrūkis ir silpna sąveika su platesnio mąsto tikslais. Apibendrinant
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minimą tyrimą, galima dar kartą patvirtinti prieš tai nagrinėtus teorinius aspektus, kad verslumą lemia
ir išorinės, ir vidinės aplinkos veiksniai bei rinkos sąlygos.
3 paveiksle pateikti duomenys gauti iš ūkininkų verslumo tyrimų. Ūkininkų verslumas
įvertintas 159 balais. Idealiu atveju, vertinant savybes aukščiausiu balu 4, galima buvo surinkti 184
balus.

Kvalifikacija,
darbo staţas,
amţius,
lytis

Bendrasis – 20,37
Rezultatų siekimas – 21,42
Tvirtumas – 20, 01
Vadybos įgūdţiai – 18,79

Konkurencijoje
produkcijos paklausa,
produkcijos kaina,
vyriausybės politika

Pasitikėjimas savimi – 18,39
Pasiaukojimas darbui – 24,58
Profesinė rizika – 18,25
Inovaciniai įgūdţiai – 21,4

3 pav. Ūkininkų verslumo modelis (pagal Markevičius, 2002)
J. Solnyškienės (2008) nuomone, bendrųjų asmens mąstymo būdo ir asmeninių, vadybinių,
socialinių savybių negalima vertinti kaip verslumo poţymių, nes šios savybės labiau būdingos
aktyviam, pilietiškam individui, o šis – gali nenorėti arba negalėti imtis verslo. J. Solnyškienė,
išanalizavusi verslinės veiklos ypatumus, teigia, kad verslumo raiška priklauso nuo dviejų verslumo
kintamųjų – norėjimo (kurį lemia verslo aplinka ir verslinė kvalifikacija) ir galėjimo (kurį lemia
motyvacija, nuostatos) imtis verslo. Viena iš labaiusiai perspektyvių visuomenės grupių, kurių
verslumą galima ugdyti yra jaunimas. Jaunimo verslumo ugdymui ES ir kitose pasaulio šalyse
skiriamas ypatingas dėmesys, numatoma daug ir įvairių priemonių, kuris įgyvendina viešojo
administravimo, NVO ir privatus sektoriai.
1.3. Jaunimo verslumo skatinimo patirtis
Verslumo skatinimą ir plėtrą ES įtraukė į Lisabonos strategiją, nes buvo susirūpinta dėl
santykinai menkesnio verslumo ES valstybėse narėse, palyginti su JAV. Verslumo skatinimas
Europoje – vienas kertinių Lisabonos strategijos objektų ir įrankių, siekiant, kad ES taptų
konkurencingiausia ekonomika pasaulyje. Neretai verslumo skatinimo programos yra orientuotos į
jaunimo verslumą, siekiant mokyti ir skatinti jaunimą imtis savarankiškos veiklos. Tačiau į jaunimo
verslumo skatinimo svarbą Lietuvoje, remiantis jaunimo srityje atliekamais tyrimais (1 lentelė),
atsiţvelgiama tik nuo XXI a.
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1 lentelė. Lietuvoje atlikti tyrimai jaunimo verslumo srityje
Autorius
Valstybinės jaunimo reikalų tarybos
(dabartinio Jaunimo reikalų
departamento) uţsakymu UAB
„RAIT“(2004)
Jaunimo reikalų departamento uţsakymu
Spinter tyrimas (2005)
Ūkio ministerijos uţsakymas (2006)
Jaunimo reikalų departamento uţsakymu
Spinter tyrimas (2007)
Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų
darbdavių kofederacijos uţsakymas (2007)
Saulėnas (2007)
Nacionalinės plėtros institutas (2008)
Ulvidienė, Bučienė (2009)
Palčiauskienė, Virketytė (2009)
Čiburienė, Guščinskienė (2009)
Panevėţio jaunimo verslo centras (2010)
VšĮ „Verslo iniciatyva“ ir „Atsakingo
verslo ir mentorystės institutas“ (2011)

Atlikti tyrimai
“Jaunmo apklausa” - tiesiogino interviu būdu išsiaiškinta Lietuvos
jaunimo situacija
“Nuostatų dėl pilietiškumo, verslumo ugdymo ir skatinimo bei
organizacijų stiprinimo įvertinimo kokybinis tyrimas”
“Atskirų tikslinių grupių (moterų, jaunimo) verslumo ugdymo būdų
analizė”
“Jaunimo situacijos sociologinis tyrimas”
„Lietuvos aukštųjų mokyklų ir verslo bendradarbiavimas – verslaus
jaunimo ugdymui“
„Kaimo jaunimo verslumo skatinimas“ – išanalizuota kaimo
jaunimo verslumo situacija Lietuvoje, išskirtos efektyviausios
kaimo jaunimo verslumo skatinimo priemonės
„Jaunimo verslumo skatinimas regionuose“
„Jaunimo vertybinių nuostatų ir verslumo analizė“ – atskleistos
jaunimo vertybinės nuostatos ir poţiūris į šeimos verslą nuolat
kintančioje aplinkoje
„Verslumo skatinimas: kaip viena iš pagrindinių ekonomikos
potencialo stiprinimo krypčių“ – išanalizuoti verslumą skatinantys
ir ribojantys veiksniai
„Jaunimo verslumas: lyčių aspektas“ – išsiaiškintas jaunimo
poţiūris į verslininkystę ir jų verslininko prigimtines savybes.
„Jaunimo verslumo lygio tyrimas“
„Jaunimo situacijos tyrimas Kauno mieste“ – atlikta Kauno
savivaldybės jaunimo situacijos analizė

1 lentelėje pateikta informacija patvirtina, kad jaunimo verslumo srityje kasmet atliekama
tyrimų, tačiau menkas verslumas, didėjantys jaunimo emigracijos srautai, augantis jaunimo nedarbas ir
nepasitenkinimas rodo, kad jaunimo verslumo skatinimo mechanizmas neveikia tinkamai. Lietuvoje
nėra bendro sisteminio poţiūrio į jaunimo verslumo skatinimą – švietimo, darbo rinkos, profesinio
orientavimo, smulkaus ir vidutinio verslo (toliau SVV) skatinimo priemonės nėra tarpusavyje
subalansuotos.
Remiantis tyrimo “Jaunimo verslumo skatinimas regionuose” rezultatais (Nacionalinės plėtros
institutas, 2008), uţ jaunimo verslumo skatinimą atsakingos šios institucijos: šeima, mokykla, NVO,
Jaunimo verslumo centras, Verslo informacijos centrai, inkubatorai, kitos įstaigos (4 pav.).

4 pav. Jaunimo verslumo skatinimas (Nacionalinis plėtros institutas, 2008)
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Taigi verslumo skatinimas priklauso nuo verslumo skatinimo priemonių, apimančių įvairias
sferas, kokybės ir suderinamumo. Tai yra nuo:
 ugdymo (formaliose ir neformaliose sistemose) – verslumo įtraukimas į visas mokymo
programas ir į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi; ţinių trikampis (švietimas, moksliniai tyrimai ir
inovacijos);
 finansų mechanizmų (paramos, kreditai);
 politikos - atskaitingi, atsakingi ir realybės jausmo nepraradę politiniai lyderiai;
 bendradarbiavimo tinklų – stambios įmonės kaip kūrėjai ir verslumo dvasios puoselėtojai;
 informacinių technologijų;
 verslumo situacijos ir verslumo skatinimo stebėsenos – valdymas, vertinimas, kontrolė.
Verslumo skatinimo pagrindas – verslumo ugdymas, kuris Europos Komisijoje deklaruojamas
kaip: kūrybingumo, iniciatyvos, savarankiškumo ugdymas; ankstyvas ryšys su verslo pasauliu;
ţinojimas apie galimybę siekti karjeros, dirbant savarankiškai; mokymasis dirbant; mokymai kaip
pradėti verslą; verslo idėjų rėmimas.
Vienas iš verslumo ugdymo tikslų, yra suformuoti asmenybės „ţmogiškąjį kapitalą“, įgalinantį
asmenybę tapti ir nuolat būti reikalingu ir vertinamu visuomenės nariu, bei sudaryti pagrindą jai
gyventi laisvą ir laimingą gyvenimą. Norint to pasiekti, būtina skatinti verslumo, lyderystės ir
socialinio bendravimo įgūdţius (T. Schultz, 1998). Anot L. Gegieckienės (2009), verslumas turėtų būti
ugdomas ne tik ekonomikos srityje, bet visose grandyse - verslumo gebėjimai turėtų būti įgyjami
mokantis visą gyvenimą. Remiantis Spinter tyrimais (2005), pastebima, kad pagrindiniai verslumo
skatinimo metodai yra aktyvus tokių veikėjų, kaip šeima, švietimo sistema, verslo atstovai
bendravimas ir bendradarbiavimas, kontaktuojant su neformaliuoju ugdymu (5 pav.).

5 pav. Verslumo ugdymo keliai (Spinter, 2005)
Pasak A. Dumčienės (2001), visų pirma šeima, kaip savarankiška visuomenės institucija, turi
teisę savarankiškai spręsti jaunimo ugdymo problemas - verslumo ugdymas dar šeimoje būtinas tam,
kad ţmogus gebėtų prisiimti atsakomybę bei mokėtų gyventi visuomenėje, pagrįstoje rinkos
ekonomikos sąlygomis. Deja, kaip teigia Ţ. Gailius ir A. Kučikas (1997), šeima ir mokykla
nepakankamai ugdo jaunimo socialinius įgūdţius - baigusiems mokyklą, trūksta bendravimo grupėje
patyrimo, elementarių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdţių. Po 2010 m. Lietuvoje organizuotos
pasaulinės Tarptautinės verslumo savaitės baigiamosios konferencijos, kurioje dalyvavo Švietimo ir
mokslo ministerijos atstovai, politikai, verslininkai, visuomeninių organizacijų nariai, prieita prie
išvados, kad mokyklos šiuo metu vykdo greičiau „standartizacijos“ nei kūrybiškumo ugdymo politiką,
todėl išauga neformalaus ugdymo svarba bei poreikis, kad verslo atstovai grįţtų į mokyklas dalintis
patirtimi su moksleiviais. Profesionaliam mokytojui gali būti sunku praktiškai supaţindinti
moksleivius su verslumu. Šią problemą galima išspręsti atveriant mokyklos duris išorės pasauliui ir
pakviečiant išorės ekspertų, pvz., verslininkų, dalyvauti mokymo procese.
Pasak Gailiaus (1997) jaunimo neformalus ugdymas dėl savo formos ir turinio specifiškumo
daţniausiai reiškiasi uţ švietimo sistemos ribų. Jaunimo neformaliojo ugdymo paskirtis – ugdyti
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sąmoningą asmenybę, gebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas bei aktyviai dalyvauti
visuomenės gyvenime, plėtoti jauno ţmogaus socialines kompetencijas. Neformalus ugdymas yra
palankesnis uţ formalų, ugdant verslumą, nes paremtas praktiniu mokymu(si), yra lankstus ir laikomas
svarbiu metodu Europos Sąjungoje.
Europos Komisija jaunimo verslumą skatina tokiais būdais:
 komerciškai perspektyvios naujos įmonės, įskaitant jaunimo įsteigtas bendroves,
priskiriamos įmonėms, kurios gali pasinaudoti pagal šias priemones teikiamomis geresnėmis
finansavimo galimybėmis: pagal verslininkystės ir inovacijų programą taikant MVĮ garantijų priemonę
finansų tarpininkams suteikiamos garantijos MVĮ suteiktoms paskoloms; pagal spartaus augimo ir
novatoriškų MVĮ priemonę teikiamas rizikos kapitalas;
 pagal jauniems verslininkams skirtą Erasmus programą ES valstybių narių verslininkams,
ketinantiems įsteigti arba neseniai įsteigusiems bendrovę, tiesiogiai suteikiamos lengvatos;
 Europos mikrofinansų nustatyta priemonė „Progress“ suteikia galimybes gauti
mikrofinansavimą ir jo prieinamumą paţeidţiamoms grupėms priklausantiems asmenims, ketinantiems
įsteigti arba toliau plėtoti labai maţą įmonę (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis);
 pagal ES mokymosi visą gyvenimą programą siūlomos konkrečios priemonės ir
finansavimas kūrybingumui, konkurencingumui, uţimtumui ir verslumui skatinti;
 pagal ES jaunimo strategiją „Investicijos ir galimybių suteikimas“ Komisija sudaro
palankesnes sąlygas jaunimo organizacijoms ir kitiems su jaunimo verslumu susijusiems
suinteresuotiesiems asmenims, atsiţvelgdama į jų prioritetus ES jaunimo politikos ir kitose politikos
srityse;
 programoje „Veiklus jaunimas“, pagal veiksmą „Jaunimo iniciatyvos“ numatytas
mikrofinansavimas siekiant paremti jaunimo projektus, kurti ir įgyvendinti idėjas, skatinant jaunimo
iniciatyvą ir kūrybingumą bei vystant jų verslumo įgūdţius (autorės iniciatyva dalyvavimo minimoje
programoje pavyzdys pateikiamas 5 priede);
 verslumo ugdymas mokyklose.
Formalus švietimas Europoje neskatina verslumo ir savisamdos, ir nors rengiama nemaţai
verslumo ugdymo iniciatyvų, jos ne visada įsilieja į nuoseklią sistemą. Tačiau Europoje yra ir
formalaus švietimo srityje sėkmingai įgyvendinamų iniciatyvų, pvz. moksleivių mini – bendrovės.
Lietuvos nacionalinėje jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo programoje 2008 – 2012 m.
teigiama, kad dėl nepakankamo jaunimo ir visuomenės suvokimo ir ţinių apie savo verslo galimybes,
dėl tinkamos pagalbos jaunimo verslo pradţiai ir plėtrai trūkumo, dėl valstybės veiksmų, skatinančių
verslumą, koordinavimo ir prieţiūros nebuvimo Lietuvoje nėra tinkamų sąlygų jaunimo verslumui, kol
kas yra kuriama priemonių, turėsiančių daryti įtaką jaunimo verslumui sistema.
Kalbant apie jaunimo verslumo skatinimą Lietuvoje, svarbu akcentuoti pagrindinį indėlį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija yra parengusi Ekonominio raštingumo ir
verslumo ugdymo strategiją (2004) bei Nacionalinę jaunimo verslumo skatinimo 2007 – 2011 m.
programą (Vaidelis, 2006). Svarbi priemonė – „Lietuvos Junior Achievement― su misija „ugdyti
Lietuvos jaunimą laisvosios rinkos dvasia, mokyti suprasti verslą ir ekonomiką, puoselėti iniciatyvą,
verslumą ir lyderio savybes“. Tačiau Lietuvoje taikomas verslumo skatinimo priemones lyginant su
kitomis šalimis, galima teigti, kad Lietuvoje trūksta dalinimosi informacija, sektinų pavyzdţių
sklaidos, mokymo įstaigų ryšių su verslu, nėra populiarios mikro – įmonės.
Apibendrinant galima teigti, kad:
 verslumas gali būti suprantamas siaurąja (mokėjimas sukurti pridėtinę ekonominę vertę) ir
plačiąja (įgimtų ir įgytų asmeninių savybių rinkinys, kuris leidţia kurti ne tik ekonominę, bet ir
socialinę vertę) prasme;
 viena pagrindinių priemonių, skatinant verslumą, - verslumo ugdymas, kuomet svarbus
aktyvus šeimos, mokyklos, bendruomenės, profesinės mokyklos, universiteto, verslo įmonių
bendradarbiavimas;
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 verslumas skatinamas taikant įvairias priemones, tačiau verslumo skatinimas Lietuvoje
sukuria neadekvačius investicijoms ir pastangoms rezultatus. Galima daryti prielaidą, kad daugiausiai
dėmesio skiriama ne toms priemonėms, atsiţvelgiama ne į tuos veiksnius. Norint atsakyti į šį klausimą,
svarbu verslumui įtakos turinčius veiksnius priskirti atitinkamoms priemonėms (6 pav.) ir išanalizuoti,
kam, siekiant sėkmingai skatinti verslumą, turėtų būti skiriama daugiausiai dėmesio.

6 pav. Verslumui įtakos turintys veiksniai ir jų skatinimo priemonės
(sudaryta pagal mokslinių tyrimų ataskaitų duomenis)
Norint išsiaiškinti, kurioms verslumo skatinimo priemonėms reikalinga skirti daugiausiai
dėmesio, svarbu atlikti empirinį tyrimą, atskleisiantį, kurie veiksniai turi daugiausiai įtakos verslumui.

2. MOKYMO PROGRAMOS „VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS KAIME“
PARENGIMO POREIKIO TYRIMAS IR ANALIZĖ
Anketinė apklausa leidţia išsiaiškinti pamatuoti, nustatyti ir įvertinti nagrinėjamų problemų
mąstą, aktualumą, prieţąstinius ryšius, jais išsiaiškinamos respondentų nuomonės, pozicijos,
poţiūriai.
Iš tyrime dalyvavusių respondentų 58,57 proc. buvo moterys ir 41,43 proc. vyrai. Apie puse
tyrime dalyvavusių respondentų (47, 1 proc.) turėjo aukštąjį išsilavinimą, kita dalis respondentų buvo
turintys vidurinį (14.3 proc.), profesinį (12,9 proc.) ar aukštesnįjį (10 proc.) išsilavinimą (7 pav.).
Išsilavinimas
Aukštasis

47,1

Vidurinis

14,3

Profesinis

12,9

Aukštesnysis

10,0

Nebaigtas vidurinis

5,7

Spec. Vidurinis

5,7

Kita

4,3

0
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7 pav. Respondentų pasisikirstymas pagal išsilavinimą
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Daugiausiai tyrime dalyvavusių kaimo gyventojų, buvo darbuotojai, dirbantys pagal darbos
sutartis (50 proc.), kita dalis respondentų – uţsiregistravę darbo birţoje (12,9 proc.), studentai (11,4
proc.), darbdaviai (7,1 proc.) (8 pav.).

Užimtumas
50,0

Darbuotojas
Užsiregistravęs darbo biržoje

12,9
11,4

Studentas
Kita

7,1

Bedarbis

7,1

Darbdavys

7,1

Moksleivis

4,3
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8 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal uţimtumą
Moksliniuose straipsniuose nagrinėjamas verslumas įvairiais aspektais. Daugelis autorių
skirtingai įsivaizduoja verslumą. Vieni autoriai teigia, jog verslumas yra įgytų ţinių, gebėjimų visuma,
o kiti teigia, kad verslumas yra įgimtų asmeninių savybių visuma. Apklausiant respondentus, buvo
siekiama išsiaiškinti jų nuomonę, ar verslumas daugiau yra įgyta ar įgimta savybė (9 pav.).

43%

57%

Įgimta savybė
Įgyta savybė

9 pav. Respondentų nuomonė apie verslumą kaip savybę
Analizuojant respondentų nuomonę, pastebima, jog daugiau respondentų mano (57 proc.), kad
verslumas tai įgyta savybė, tačiau nemaţa dalis respondentų linkusi manyti, kad verslumas labiau
įgimta savybė (43 proc.).
Tyrimo metu paaiškėjo (10 pav.), kad darbdaviai, darbuotojai bei studentai mano, jog
verslumą daugiau lemia įgytos savybės, tuo tarpu bedarbiai, moksleiviai, bei uţsiregistravę darbo
birţoje mano, kad tai daugiau įgimtos savybės, todėl galima teigti, kad verslumas didţiąja dalimi
priklauso nuo paties ţmogaus sugebėjimo panaudoti savo ţinias, įgūdţius ir prisitaikyti prie pokyčių.
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10 pav. Respondentų nuomonės apie verslumą pasiskirstymas pagal uţimtumą
Remiantis G. Watson nuomone (2007), kad verslumas yra procesas, kurio metu nustatomos
galimybės, į jas investuojama ir sukuriama pridėtinė vertė, o verslumo sėkmė priklauso nuo ţmogaus
gebėjimo rinkoje matyti galimybes, keisti ir sukurti pridėtinę vertę, respondentų buvo klausiama, kas
Jų nuomone yra verslumas (11 pav.).

13%
28%

27%

32%

Gebėjimas įžvelgti galimybes

Gebėjimas sukurti verslą

Mokėjimas uždirbti pinigus

Mokėjimas sukurti pridėtinę vertę

11 pav. Respondentų nuomonės apie verslumą
Respondentų nuomone (11 pav.) verslumas tai gebėjimas sukurti verslą, šį atsakymo variantą
pasirinko 32 proc. respondentų, taip pat respondentai paţymėjo, kad verslumas tai gebėjimas įţvelgti
galimybes (28 proc.) ir mokėjimas uţdirbti pinigus (27 proc.). Tačiau darbdaviai teigia, kad verslumas
– tai gebėjimas įţvelgti galimybes. Tyrimo metu respondentų buvo klausiama- ar jie patys yra verslūs
(12 pav.).
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12 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal uţimtumą ir jų nuomonę ar jie patys yra verslūs
Leidţiant respondentams save įvertinti (klausiant, ar esate verslūs) nustatyta, kad save versliais
laiko darbdaviai, tokį atsakymą paţymėjo apie 80 proc. respondentų, tuo tarpu atsakymą „neţinau“
daugiau pasirinko moksleiviai, bedarbiai, studentai bei samdomi darbuotojai.
Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar verta ugdyti verslumą (13 pav.).
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13 pav. Respondentų nuomonė apie verslumo ugdymą
Absoliuti dauguma, net 78 proc. respondentų paţymėjo, kad verslumą ugdyti verta, todėl
galima daryti prielaidą, kad platus (dalyvauja daug institucijų), nuolatinis verslumo ugdymas yra
reikalingas ir būtinas.
Tyrime dalyvavusieji respondentai turėjo galimybę pripaţinti, kokiomis savybėmis ir įgūdţiais
jie pasiţymi. Iš pateikto 18 asmeninių savybių ir įgūdţių sąrašo respondentai įvardino, kad jiems
būdingiausios savybės ir įgūdţiai yra: imlumas naujovėms, gebėjimas priimti sprendimus, gebėjimas
patraukti, suburti ţmones bendrai veiklai, pilietiškumas, laiko planavimas. Maţiau būdingos savybės –
gebėjimas „parduoti“ savo kompetenciją ir parodyti profesionalumą, praktiniai verslumo įgūdţiai,
teorinės verslumo ţinios (2 lentelė).
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2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal tai kokias savybes ir įgūdţius jie turi ir kokias
savybes ir įgūdţius jaučia poreikį ugdyti
Savybės ir įgūdţiai

Sau priskiriamos
būdingos savybės ir
įgūdţiai

Poreikis ugdyti savybes
ir įgūdţius

42
38
34
29
27
27
25
20
19
18
18
15
15
14
11
9
3

24
8
25
3
25
13
7
15
13
20
10
40
15
12
40
46
22

Imlumas naujovėms
Gebėjimas priimti sprendimus
Gebėjimas patraukti, suburti ţmones bendrai veiklai
Pilietiškumas
Laiko planavimas
Loginis mąstymas
Gyvenimo būdas, kuomet planuoji pats
Savimotyvacija
Pozityvus mąstymas
“Matymas” į priekį, intuicija
Kritiškas poţiūris
Įvairūs vadybiniai įgūdţiai
Pasverta rizika
Aktyvi pozicija gyvenime
Teorinės verslumo ţinios
Praktiniai verslumo įgūdţiai
Gebėjimas “parduoti” save

Respondentai paţymėjo, kad jų nuomone jiems būtų naudinga ugdyti tokias savybes kaip
praktiniai verslumo įgūdţiai, teorinės verslumo ţinios, įvairūs vadybiniai įgūdţiai, o maţiausiai jaučia
poreikį ugdyti: pilietiškumą, gyvenimo būdą kuomet planuoji pats, gebėjimus priimti sprendimus,
kritišką poţiūrį, aktyvumą.
Aiškinantis, kokią įtaką respondentams turi verslumo skatinimas, respondentų buvo prašoma
įvertinti verslumo skatinimo priemonių svarbą (14 pav.), kita vertus siekiama išsaiškinti ir kurioms
sritims reikia skirti daugiau dėmesio.
Priemonės

Verslo idėjų rėmimas

4,11

Mokymas kaip pradėti verslą

4,09

Mokymasis dirbant

4,01

Susipažinimas su galimybėmis siekti karjeros

4,00

Praktinės verslumo patirties suteikimas
mokykloje (vidurinėje ar aukštojoje)

3,93

Ryšio su verslo pasauliu užmezgimas

3,77

Verslumo mokymas mokykloje (vidurinėje ar
aukštojoje)
Balai 3

3,63
3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

14 pav. Verslumo skatinimo priemonių svarba respondentams (vertinimas balais, 5 balų skalėje)
Didţiąją dalį anketoje nurodytų verslumo skatinimo ir ugdymo priemonių respondentai vertina
gerai, svarbiausiomis priemonėmis įvardino naujų verslo įdėjų rėmimą, mokymus kaip pradėti verslą,
mokymąsi dirbant. Nė viena iš pateiktų priemonių nebuvo įvardinta kaip visiškai nesvarbi. Maţiausiai
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respondentų įvertinta priemonė - verslumo mokymas mokykloje (vidurinėje ar aukštojoje).
Atsiţvelgiant į gautus rezultatus galima daryti prielaidą, kad naudinga būtų suteikti kuo daugiau
praktinės verslumo patirties mokyklose, uţmegzti ir plėtoti partnerystės ryšius su verslo įmonėmis,
ūkininkais.
Respondentai atsakydami į klausimą apie verslumą įtakojančius veiksnius, juos galėjo vertinti 5
balų skalėje (5 balai – labai svarbu, 4 balai – svarbu, 3 – sunku pasakyti, 2 – nesvarbu, 1 – visiškai
nesvarbu) (15 pav.).
Veiksniai
Noras įgyvendinti verslo
idėją

4,4

Ekonomikos žinios

4,3

Vadovavimo, organizavimo
žinios

4,3

Įgūdžiai kaip naudotis
turimais ištekliais

4,2

Verslo idėjų kūrimo žinios

4,2

Teisinės žinios

4,1

Siekimas būti
savarankišku

3,7

Saviraiškos poreikis

Balai 1

3,4
2

3

4

5

15 pav. Respondentų nuomonė apie įtaką verslumui darančius veiksnius (vertinimas balais)
Pasak respondentų didţiausią įtaką verslumui darantys veiksniai yra noras įgyvendinti verslo
idėją, ekonomikos ţinios, vadovavimo organizavimo ţinios, įgūdţiai, kaip naudotis turimais ištekliais,
verslo idėjų kūrimo ţinios. Šie veiksniai buvo įvertinti vidutiniškai 4 balais. Ţemesniais balais buvo
įvertinti veiksniai, tokie kaip saviraiškos poreikis ir siekimas būti savarankišku. Atsiţvelgiant į tyrimų
duomenis, galima daryti prielaidą, kad respondentai verslą daugiau sieja su ekonomine nei su socialine
nauda.
Atliekant tyrimą buvo siekiama išsiaiškinti, ar per paskutiniuosius penkerius metus
respondentai dalyvavo verslo organizavimo mokymuose (16 pav). 74 proc. respondentų paţymėjo, kad
mokymuose verslo organizavimo tematika nedalyvavo, 10 proc. respondentų paţymėjo, kad dalyvavo 1
kartą, o 9 proc. – 2 kartus. Atsiţvelgiant į tokį didelį nedalyvavusiųjų respondetų skaičių, galima teigti,
kad verslo organizavimo srities mokymai nėra pasiekiami arba nėra organizuojami Kėdainių ir Jonavos
rajonuose.
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3%

4%

9%
10%

74%

Nedalyvavo

1 kartą

2 kartus

4 ir daugiau kartų

3 kartus

16 pav. Respondentų dalyvavimas verslo organizavimo mokymuose per paskutinius 5-erius
metus
VVG turėtų atsiţvelgti į respondentų nuomonę parinkdamos mokymų tematiką. Taip pat ypač
svarbu atsiţvelgti į tai, kad verslo organizavimo norėtų mokytis šiuo metu dirbantys samdomais
darbuotojais ţmonės. Respondentai taip pat buvo prašomi nurodyti dėl kokių prieţasčių jie nedalyvavo
mokymuose. Tačiau tik nedaugelis nurodė. Pagrindinės prieţastys, lemiančios kaimo gyventojų
nedalyvavimą mokymuose tai aiškiai suvokiamo poreikio, susidomėjimo ir informacijos apie
organizuojamus mokymus stoka (17 pav.).
Veiksniai
Nebuvo poreikio ir
susidomėjimo
mokymais
Neteko laiku susipažinti
su informacija apie
organizuojamus

32,7

29,1

Nebuvo mokymų man
aktualia tema

12,7

Mokymai vykdyti
netinkamu laiku

9,1

Sutrukdė
asmeninės/šeimyninės
priežastys

9,1

Mokymai vykdyti
netinkamoje vietoje

7,3
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17 pav. Pagrindinės prieţastys, nulėmusios kaimo gyventojų nedalyvavimą mokymuose
Seminaruose dalyvaujančių respondentų buvo klausiama, kaip gautos ţinios įtakojo tolimesnę
jų veiklą. Respondentai vertino veiksnius 5 balų skalėje (5 balai – visiškai sutinku, 4 balai– sutinku, 3
– sutinku iš dalies, 2 – nesutinku, 1 – visiškai nesutinku) (18 pav.). Respondentai tik iš dalies sutinka,
kad seminarai ir mokymai prisidėjo prie lengvesnio darbų organizavimo, padėjo pasirenkant veiklos
kryptį, pagerinant gaminamos produkcijos/ paslaugų kokybę. Taip pat nenori sutikti, kad lankyti
seminarai prisidėjo prie pajamų padidėjimo, lengvesnio paslaugų ir prekių realizavimo bei verslo
kūrimo. Pagal tyrimų duomenis galima daryti prielaidą, kad seminarų dalyviai jaučia nedidelę praktinę
naudą, o organizuojant mokymus reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokius mokymo metodus ir priemones
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naudoti, nevengti gerosios praktikos pavyzdţių, naujos ir šiuolaikiškos informacijos apie verslo kūrimą
ir organizavimą, dalykinių ekskursijų ir individualių konsultacijų.

18 pav. Lankytų kursų įtaką respondentų tolimesnei veiklai
Seminarų ir mokymų kokybė didele dalimi priklauso nuo konsultantų/ lektorių kvalifikacijos.
Seminaruose dalyvaujančių respondentų buvo prašoma įvertinti 2005 – 2010 metais seminarus vedusių
lektorių pedagoginį pasirengimą ir kvalifikaciją 5 balų skalėje (5 balai – labai gerai, 4 balai – gerai, 3 –
patenkinamai, 2 – blogai, 1 – labai blogai) (19 pav.).

19 pav. Lektorių/ konsultantų pedagoginio darbo vertinimas
Respondentai gerai įvertino konsultantų/ lektorių bendravimo kultūrą, vaizdinių – techninių
mokymo priemonių panaudojimą, punktualumą, tvarkingumą, profesionalumą dėstomos temos srityje,
gebėjimą nuosekliai ir aiškiai perteikti ţinias ir sudominti temos turiniu. Tačiau tik patenkinamai
įvertino konsultantų/lektorių kūrybiškumą, gebėjimą teorines ţinias iliustruoti praktiniais pavyzdţiais,
praktinių uţduočių aiškumą bei bendravimą ne mokymų metu. Šie atsakymų rezultatai leidţia teigti,
jog siekiant, kad seminarai turėtų kuo daugiau praktinės reikšmės ir įtakos seminarų dalyvių tolimesnei
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veiklai, reikia, kad konsultantai daugiau pateiktų praktinių uţduočių, iliustruotų teorines ţinias
praktiniais pavyzdţiais, teiktų individualias konsultacijas po seminarų, naudotų „vedimo uţ rankos“
strategiją. Tokiu būdu išryškėja didelis poreikis VVG, KBO narių, verslo informacinių centrų
darbuotojų, verslininkų savanorių konsultacijoms.
Siekiant išsiaiškinti, kokia mokymų tematika būtų reikšminga ugdant verslumą, respondentų
buvo prašoma balais nuo 1 iki 5 įvertinti 21 tematikos reikšmingumą (ţr. 1 priedą). Išanalizavus
duomenis, buvo atrinkta 10 respondentų nuomone, pačių reikšmingiausių mokymų tematikų (20 pav.).
Mokymosi tematikos
3,8

Verslo planavimas ir organizavimas
ES struktūrinių fondų parama

3,77

Naujų paslaugų kaimo vietovėse organizavimas

3,54

Verslo rinkodara (reklama, įvaizdžio kūrimas ir
populiarinimas)

3,43

Teisė (sutarčių sudarymas, viešieji pirkimai ir t.t.)

3,40

Finansų valdymas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas

3,36

Informacinių technologijų panaudojimas versle

3,33

Įvairių turizmo paslaugų kaime organizavimas

3,31

Alternatyvių verslų kaime organizavimas (tradiciniai
amatai, regioninių produktų gamyba, rinkodara ir pan.)

3,29

Šiuolaikinės žemės ūkio technologijos

3,17

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

Balai

20 pav. Respondentų nuomonė apie mokymų tematiką, siekiant ugdyti verslumą
(vertinimas balais)
Daţniausiai įvardintos tematikos buvo: verslo planavimas ir organizavimas, ES struktūriniu
fondų parama, naujų paslaugų kaimo vietovėse organizavimas, verslo rinkodara ir teisė. Maţiausiai
respondentai norėtų dalyvauti mokymuose, kurių tematika yra apie senų ir apleistų pastatų
atnaujinimą, aplinkosaugą ir kraštovaizdţio tvarkymą, kooperatyvų plėtrą.
Analizuojant respondentų pasisakymus klausimu, kur daţniausiai yra gaunama reikiama
informacija ir ţinios veiklai plėtoti, gauti rezultatai atspindi tokia padėtį (ţiūrėti 21 paveikslą).
Respondentai informacijos apie veiklos plėtrą daţniausiai ieško internete, ţiniasklaidoje, vietos veiklos
grupėse ar bendruomeninėse organizacijose. Šie atsakymų variantai buvo įvertinti vidutiniškai 3 balais.
Daţniausiai respondentai naudojasi savo patirtimi.
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Informacijos
šaltiniai

Iš savo patirties

3,41

Iš interneto

3,34

Iš žiniasklaidos (spaudos, radijo, televizijos ir kt.)

3,03

Kitų vietos veiklos grupės/ bendruomenės
organizacijos narių patarimų

2,89

Iš mokslo ir mokymo įstaigų (universitetų, kolegijų,
institutų)

2,29

Iš rajono krašto kaimo bendruomenių asociacijų

2,13

Iš privačių mokymo ir konsultavimo įstaigų

2,09

Iš savivaldybës administracijos

2,09

Iš žemės ûkio ministerijos/ programos "Leader" ir
žemdirbių mokymo metodikos centro

1,97

Iš Lietuvos žemės ūkio rūmų

1,81

IšLietuvos kaimo bendruomenių sąjungos

1,80

Iš kitur

Balai

,06
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

21 pav. Informacijos šaltinių reikalingų veiklai plėtoti vertinimas balais (5 balų skalėje)

Respondentai paţymėjo, kad informaciją, verslo tematika, labai retai gauna iš Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjungos, Ţemės ūkio rūmų, Ţemės ūkio ministerijos, Programos „Leader“ ir ţemdirbių
mokymo metodikos centro.
Siekiant išsiaiškinti kas motyvuoja dalyvauti mokymo kursuose, seminaruose, respondentų
buvo prašoma įvertinti 5 balų skalėje veiksnius, kurie stipriai motyvuoja ar nemotyvuoja dalyvauti
mokymuose (22 pav.).

23

Veiksniai

Naujų žinių
siekimas,
profesinis
tobulėjimas

4,2

Bendravimo
poreikis, galimybė
atsiskirti nuo
kasdieninės
veiklos
Būtinybė atitikti
šiuolaikiniams
ūkininkavimo
reikalavimams
(ES standartai)

3,2

3,0

Ūkio/ verslo
konkurencingumo
stiprinimas

2,9

0,31

Kita

Balai

0

1

2

3

4

5

22 pav. Pagrindiniai veiksniai, motyvuojantys respondentus dalyvauti mokymo kursuose,
seminaruose

Išanalizavus respondentų pasisakymus pastebima, kad daţniausiai respondentai dalyvauja
mokymuose, seminaruose, todėl kad siekia įgyti naujų ţinių, nori tobulėti. Šis veiksnys buvo įvertintas
aukščiausiai 4,2 balo. Respondentai dalyvauja mokymuose ir vedami bendravimo poreikio, siekiant
atsitraukti nuo kasdieninės veiklos, prisiderinti prie nuolat besikeičiančių šiuolaikinių ūkininkavimo
reikalavimų, kada reikia domėtis naujovėmis, ES standartais.
Taip pat buvo siekiama išsiaiškinti kas labiausiai trukdo respondentams dalyvauti, mokymuose,
seminaruose (23 pav.). Respondentai galėjo vertinti pateiktus veiksnius balais (5 balus skalėje).
Pastebėta, kad labiausiai nemotyvuojantys veiksniai dalyvauti mokymuose, seminaruose yra finansinės
prieţastys, ţema mokymų kokybė ir nepatogi mokymų vieta. Respondentai paţymėjo, kad jiems
netrukdo tokie veiksniai kaip neigiama aplinkinių nuomonė apie mokymąsi, ankstesnio mokymosi
patirtis, nuostatos dėl amţiaus apribojimų. Atsiţvelgiant į respondentų atsakymus, galima daryti
prielaidą, kad mokymai ir seminarai ne visada atitinka respondentų poreikius, yra pakankamos
kokybės, būna rengiami patogiose vietose.
Veiksniai

Finansinės priežastys

3,3

Žema mokymų kokybė

3,1
2,9

Nepatogi mokymų vieta
1,9

Galvoju, kad tai nereikalinga dabar ir ateityje
Nuostata dėl amžiaus apribojimų

1,8

Ankstesnio mokymosi patirtis

1,8

Neigiama aplinkinių nuomonė apie mokymąsi

1,6
0,06

Kita

Balai

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

23 pav. Veiksniai trukdantys, neskatinantys dalyvauti mokymo kursuose, seminaruose
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Tyrimo metu, buvo siekiama išsiaiškinti kokius mokymosi metodus respondentai rinktųsi
ateityje (24 pav. ). Respndentų buvo prašoma įvertinti 5 balų skalėje kurie mokymo metodai yra
priimtiniausi, o kurie yra nepriimtini. Respondentai įvardijo, kad priimtiniausi mokymo metodai yra
seminarai, trumpalaikiai 2-3 d. kursai ir mokymasis grupėje drauge su kitais ūkininkais, verslinikais,
bendruomenių nariais sprendţiant bendras uţduotis. Šie mokymosi metodai buvo įvertinti vidutiniškai.
Tuo tarpu maţiau priimtini metodai yra mokymasis „lauko dienose“, ir ilgalaikiai kursai.
Atsiţvelgiant į respondentų nuomonę, organizuojant mokymus ūkininkams tikslinga organizuoti
mokymus grupėse, kad jie galėtų pasidalinti savo ţiniomis, sukaupta patirtimi ir mokytųsi vieni iš kitų.
Metodai
3,09

Seminarai
Trumpalaikiai (2-3 d. trukmės) kursai

2,89

Mokymasis grupėje drauge su kitais ūkininkais
sprendžiant bendras užduotis

2,69

Nuotolinis mokymasis, naudojantis kompiuteriniais
tinklais

2,56

Šviečiamosios Tv ir radijo laidos

2,53

Mokymasis mokykloje/ universitete

2,07

Ilgalaikiai kursai

2,04

Mokymasis "lauko dienose"

2,01

Kiti būdai

0,04
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Balai

24 pav. Mokymosi metodai, kuriuos respondentai rinktųsi kaip Jiems priimtiniausius ateityje
Rengiant mokymus yra svarbu ţinoti ir kokia respondentų nuomonė yra apie mokymosi trukmę
(25 pav.).
4%

4%

24%
40%

14%
14%
Neatsakė į klausimą

1 diena (6-8 val.)

2 dienos (po 6-8 val./d.)

3 dienos (po 6-8 val./d.)

1 savaitė (5 dienos)

Kita

25 pav. Respondentams priimtiniausia mokymosi trukmė
Tyrimais nustatyta, kad labiausiai tinkama mokymosi trukmė respondentams yra 6-8 val. t.y.
vienos dienos mokymosi kursai, šį atsakymo variantą pasirinko net 40 proc. respondentų. Taip pat
nemaţai respondentų (24 proc.) nurodė, kad jiems priimtini būtų ir 3 dienų (po 6-8 val/d.) mokymai.
Respondentai paţymėjo, kad jie nesimoko daţniausiai dėl finansinių lėšų trūkumo, todėl
respondentams buvo leista išreikšti nuomonę, kad jei turėtų pakankamai pinigų ar dalį jų skirtų
mokymuisi (26 pav.).
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4%

20%
6%

7%
63%
Kita

Taip, nes manau, kad tai gera investicija

Ne, nes manau, kad tik bus švaistomi pinigai

Nematau tikslo dėl kurio turėčiau mokytis

Geriau investuočiau į vaikų mokslą ir tobulėjimą

26 pav. Respondentų nuomonė apie jų galimybes skirti lėšas mokymuisi,
profesiniam tobulėjimui
Analizuojant respondentų atsakymus, pastebima, kad jei respondentai turėtų pakankamai
pinigų, tai jie dalį jų skirtų mokymuisi, nes tai gera investicija. Šį atsakymo variantą paţymėjo net 63
proc. respondentų. Nemaţai respondentų nurodė (20 proc.), kad geriau pinigus investuotų į vaikų
mokslą ir tobulėjimą, o 7 proc. respondentų nurodė, kad pinigai bus švaistomi veltui, ir pinigų
mokymuisi neskirtų.
Veiksniai, kurie paskatintų juos imtis naujos veiklos kaime nurodyti 27 paveiksle. Pateiktus
veiksnius respondentai galėjo vertinti 5 balų skalėje.

Veiksniai
Valstybės/ savivaldybės parama

4,46
3,84

Palanki verslui kaime aplinka
Verslo informacijos centrų ir verslo inkubatorių
pagalba

3,27

Informacijos sklaida apie konkretų verslą

3,14

Persikvalifikavimas
Kita

2,74
0,03
0
Balai

1

2

3

4

5

27 pav. Pagrindiniai veiksniai, respondentus skatinantys imtis papildomos arba
naujos veiklos kaime
Respondentai įvardijo, kad labiausiai juos skatintų imtis naujo ar papildomo verslo kaime
valstybės ar savivaldybės parama. Taip pat didelė paskata būtų pagalba iš verslo informacijos centrų ir
verslo inkubatorių, skleidţiama informacija apie konkretų verslą taip pat padėtų imantis papildomos ar
naujos veiklos kaimo vietovėse. Analizuojant šiuos vertinimus galima daryti prielaidą, kad kaimo
gyventojams trūksta informacijos, ţinių apie konkrečius verslus, apie valstybės ar savivaldybės
skiriamą paramą verslui kurti.
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Atliktas tyrimas padėjo atskleisti šiuos verslumo ugdymo Jonavos ir Kėdainių rajonuose
ypatumus:
1. Didţioji dalis respondentų pripaţįsta, kad verslumas – tai įgyta savybė, kurią reikia
ugdyti. Didţioji dalis respondentų teigia, jog verslumas – tai gebėjimas sukurti verslą.
Tačiau darbdavių (jau plėtojančių verslą) nuomone, verslumas daugiau susijęs su
gebėjimu įţvelgti naujas galimybes. Tik didţioji dalis darbdavių pripaţįsta esą verslūs,
tuo tarpu kiti (bedarbiai, studentai, darbuotojai, moksleiviai) neţino, ar yra verslūs,
kadangi neturi praktinės patirties konkretaus verslo srityje ir neatpaţįsta pastarosios
savybės šiuo metu. Didţiausią įtaką respondentų verslumui daro noras įgyvendinti
verslo idėją, ekonomikos ţinios, vadovavimo organizavimo ţinios, įgūdţiai, kaip
naudotis turimais ištekliais, verslo idėjų kūrimo ţinios
2. Nors tyrimo metu respondentai pripaţino, kad verslumą reikia ugdyti, tačiau didţioji
dalis respondentų nėra dalyvavę verslumo ugdymo kursuose bei mokymuose per
pastaruosius 5–erius metus. Pagrindine to prieţastimi įvardijo tokio poreikio ir
susidomėjimo nebuvimą. Tačiau tyrimas padėjo atskleisti, kad verslumo ugdymo kursai
turėjo maţai praktinės naudos juos lankiusiems respondentams – t.y. nepaskatino jų
imtis verslo bei neprisidėjo prie pajamų padidėjimo. Tai rodo, kad verslumo ugdymo
kursai turėtų būti orientuoti į praktinių verslumo įgūdţių ugdymą.
3. Siekiant, kad seminarai turėtų kuo daugiau praktinės reikšmės ir įtakos seminarų
dalyvių tolimesnei veiklai, reikia ugdyti tokias savybes kaip praktiniai verslumo
įgūdţiai, teorinės verslumo ţinios, įvairūs vadybiniai įgūdţiai. Respondentams
aktualiausios mokymo tematikos yra verslo planavimas ir organizavimas, ES
struktūrinių fondų parama, naujų paslaugų kaimo vietovėse organizavimas. Taip pat
respondentams svarbu, kad konsultantai seminaruose aiškiai pateiktų praktines uţduotis
iliustruotų teorines ţinias praktiniais pavyzdţiais, teiktų individualias konsultacijas po
seminarų.
4. Respondentai nurodė šias svarbiausias verslumo skatinimo priemones – verslo idėjų
rėmimas, mokymas, kaip pradėti verslą, mokymasis dirbant. Imtis papildomos ar naujos
veiklos kaimo gyventojus skatintų visokeriopa valstybės ar savivaldybės parama.
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3. MOKYMO PROGRAMOS „VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS
KAIME“ METODINĖ MEDŽIAGA
3.1. Ūkinės/darbinės veiklos pasirinkimo ypatumai kaimo gyvenamosiose vietovėse
Kaimo gyventojų verslumą apibrėţiant, kaip įgimtų ar įgytų asmeninių savybių visumą,
būdingą tam tikriems kaimo gyventojams, leidţiančią kurti ekonominę bei socialinę vertę, sugebant
pritraukti investicijas bei savo veikla sudominti potencialius paslaugos ar prekės vartotojus, esant
palankiai išorinės aplinkos įtakai. Kaimo gyventojų verslumas iš esmės transformuojasi į kaimo
vietovės bendruomenės verslumą arba daţnai yra atvirkščiai – kaimo bendruomenės verslumas padeda
ugdyti kaimo gyventojų verslumą, pasitikėjimą, kūrybiškumą. Verslumui būtinos ne tik įgimtos ir
įgytos savybės, bet ir iniciatyvos imtis nuosavo verslo. Ţmonių, gyvenančių kaime, iniciatyvos bei
noras kurti ir novatoriškai spręsti savo gyvenimo problemas tiesiogiai parodo kaimo bendruomenės
verslumą. VVG grupių nariams svarbus suvokti savo darbo ir įgyvendinamos vietos plėtros srategijos
svarbą ugdant kaimo gyventojų verslumą. Verslumo ir kaimo vietovių ekonominio konkurencingumo
ryšia atvaizduoti 28 paveiksle.

28 pav. Verslumo ir kaimo vietovių ekonominio konkurencingumo ryšys (Vaznonis V., 2010)
Kaimo vietovėse skatinant vietos gyventojų verslumą ir uţtikrinus ne tik fizinės, bet ir socialinės
infrastruktūros (vandens tiekimo, nuotekų tinklai, transportas, keliai, socialinės paslaugos, vietos ir
viešojo administravimo sektoriaus specialistų ţinios ir kompetencija) plėtrą sudaromas pagrindas
ekonominio konkurencingumo stiprinimui. Siekiant kaimo vietovių konkurencingumo, kaimo vietovės
bendruomenė turi įgauti organizacinį pobūdį, kuris pastaraisiais metais reiškiasi per kaimo seniūniją,
atkuriančią vietos savivaldos funkciją tiek organizaciniu, tiek teritoriniu poţiūriu apjungiančiu visus
jos teritorijoje esančius veikėjus.
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29 pav. Pridėtinės vertės formavimosi principas (Pilipavičius V., 2010)
V. Pilipavičiaus paveiksle (29 pav.) pateiktas pridėtinės vertės formavimosi principas atspindi
materialaus produkavimo procesą, kuris kaimo vietovėse gali būti siejamas su gavybiniais,
gamybiniais ir perdirbimo bei paslaugų teikimo verslais.
Darnios kaimo plėtros struktūroje, šie verslai atspindi ekonominės ir iš dalies aplinkosaugos
veiklos sritis, kurių pradiniais taškais yra materialieji vietos ištekliai, gavybos procese sukurta ţaliava,
sudarantys galimybę gauti materialų produktą ar teikti paslaugą ir uţtikrinti gyvenamosios vietovės
gyvybingumą.
Socialinės ir kultūrinės (sociokultūrinės) veiklos poţiūriu, kaip pradinis taškas reiškiasi
nematerialieji vietos ištekliai, kur „gavybos" procese sukurtas rezultatas - ,ţaliava" reiškiasi
strateginiu gyvenamosios vietovės plėtros sumanymu, atveriančiu galimybę veiklų diversifikacijai ir
integracijai, orientuotai į gyvensenos kokybės gerinimą gyvenamojoje vietovėje.
Remiantis atliktais tyrimais galima teigti, kad kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimo pridėtinės
vertės elementus sudaro:
• bendrinančios organizacijas veiklos organizavimas - tai pagerinimo, reproduktyvioji raidos
uţtikrinimo orientacija, kai siekiama išsaugoti gamtos ir etnokultūros paveldą, pragyvenimo
lygį ir vertybines nuostatas, o veiklos rezultatai garantuoja gyvenamosios vietovės
gyvybingumą;
• bendruomeninės savivaldos organizavimas - tai reformavimo, paţangos orientacija, kai
siekiama gyvensenos kokybės gyvenamojoje vietovėje ir veiklos rezultatai formuoja galimybių
visumą, kurie tampa tęstinumo garantais pradėtoms arba pradais kitoms, tolesnėms veikloms;
• verslumo ir profesionalumo kompetencijų ugdymas - tai kūrybinė, tvermės orientacija, kai
bendrinančia organizacijas ir savivaldos organizavimo veiklomis sukurta pridedamoji vertė
formuoja gyvenamosios vietovės plėtros perspektyvas ir ateitį (Pilipavičius, 2010).
Tad kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimo poţiūriu, pridėtinės vertės formavimas - tai
poveikis į kiekybinį ir kokybinį objekto kaitos procesą, kurio rezultate įgyvendinant sumanymus
kuriama pridėtinė vertė, sudaranti galimybę investicijoms garantuojant pragyvenimą, gyvensenos
kokybę ir gyvenamosios vietovės ateitį tiek socialine, tiek ekonomine, tiek kultūros bei aplinkosaugos
kryptimis.
Kaimo bendruomenių projektinės veiklos organizavimas ir įvairių fondų teikiamos paramos
valdymas, sudaro sąlygas ir galimybes esamos būklės išsaugojimui ir atnaujinimui, tačiau negarantuoja
perspektyvų, jeigu įgyvendinamų projektų rezultatai yra savitiksliai, neorientuoti į pridėtinės vertės
sukūrimą gyvenamojoje vietovėje kaimo vietovės vystymosi kontekste.
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Bendruomeninės veiklos rezultatyvumą pasak V. Pilipavičiaus (2009) apsprendţia kaimo
bendruomenės veiklos strategiškumas, orientuotas išgyvenimo, pagerinimo ir busimybės formavimo
kryptimis, kuris grindţiamas kokybiniu pokyčiu, kai pirminio veiklos akto rezultatas tampa pradine
medţiaga kitam veiklos aktui. Tai galima pavaizduoti verslo organizavimo ir įgyvendinimo principu,
30 paveiksle.

30 pav. Veiklos rezultatyvumo principas (Pilipavičius V., 2009)
Šiuo poţiūriu VVG, bendruomeninė veikla – tai poveikis į kiekybinį ir kokybinį kaimo
bendruomeninės organizacijos, projekto kaitos procesą, kurio rezultate, įgyvendinant sumanymą
(projektą) kuriama pridėtinė vertė, sudaranti galimybę investicijoms garantuojant pragyvenimą,
gyvensenos kokybę ir gyvenamosios vietovės ateitį.
Dar nedaţnai, tačiau jau yra gerosios praktikos pavyzdţių ir Lietuvoje, kada verslą pradeda plėtoti
kaimo bendruomeninės organizacijos. Skirtumai, kurie egzistuoja tarp bendruomenės verslo ir
privataus verslo (3 lentelė), daţnai, bent kol kas yra sunkiai kaimo plėtros veikėjų suvokiami
Lietuvoje.
3 lentelė. Bendruomenės verslo palyginimas su privačiu verslu
Bendruomenės verslas

Privatus verslas

Ilgai veikianti laiko atţvilgiu

Palyginti trumpa veikla laiko atţvilgiu

Sprendimų priėmimas uţima laiko

Sprendimai priimami greitai

Atskaitinga vietos bendruomenei

Atskaitinga pati sau

Nekomercinė veikla

Komercinė veikla

Trumpalaikis pastangų ir dėmesio sutelkimas

Ilgalaikis pastangų ir dėmesio sutelkimas

Pasitikėjimas plėtros „ekspertais”

Aktyviai dalyvauja plėtroje

Iššūkiai (4 lentelė), kurie daţniausiai susiformuoja tiek vystant kaimo bendruomenės verslą, tiek ir
privatų verslą kaime gali būti įveikiami bendradarbiaujant ir konsultuojant(-is). Siekiant, kad
įgyvendinami bendruomeniniai sumanymai turėtų produkto, prekės, pajamų ir investicijų pobūdį,
bendruomeninę veiklą ir rezultatus reikia apibrėţti ne tik projekto, bet veikiančios tikrovės - praktinio
turinio, naujos konkrečios paslaugos ar produkto poţiūriu.
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4 lentelė. Kaimo bendruomenės verslo ir privataus kaimo verslo vystymo iššūkiai
Kaimo bendruomenės verslo iššūkiai
Proceso iššūkiai
Išteklių iššūkiai
Įgūdţių iššūkiai
• Laikas
• Ţmogiškieji
• Projekto valdymas
• Poreikių analizė
• Finansiniai
• Finansų valdymas
• Projekto planavimas
• Darbuotojų valdymas
• Projekto plėtra
• Prieţiūra ir vertinimas
• Projekto įgyvendinimas
• Grupės dinamika
Privataus kaimo verslo iššūkiai
roceso iššūkiai
Išteklių iššūkiai
Įgūdţių iššūkiai
• Pasitikėjimo stoka
• Planavimas
 Nepakankami
• Blogas verslo planavimas
• Kaimo sritis
finansiniai ištekliai
• Su mastu susiję sunkumai
• Verslo valdymo įgūdţiai
 Patalpos
• Poreikių analizė
 Idėjų stoka
•
 Laiko ir darbuotojų
trūkumas
Todėl bendruomeninė veikla kaimo vietovėje, turi būti orientuota tvarios kaimo plėtros
gyvenamojoje vietovėje linkme, uţtikrinant partnerystę ir bendradarbiavimą tarp namų ūkio,
valstybinių ir savivaldos institucijų, švietimo ir mokslo įstaigų, verslo ir paslaugų bei bendruomeninių
organizacijų.
Viena iš verslą skatinančių iniciatyvų yra infrastruktūros, palankių sąlygų verslui vystyti kaimo
vietovėse kūrimas. Naujos galimybės bendruomeninio ir individualuas verslo vystymui kaimo
vietovėse yra daugiafunkciniai centrai ir tradicinių amtų centrai.

3.2. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas kaimo vietovėse
Kaimų gyventojai, matydami uţdarinėjamas įstaigas, vis daţniau savęs klausia, koks likimas
laukia vieno ar kito pastato. Atrodo, rasta išeitis, kuri galėtų savo ankstesnių funkcijų netekusio pastato
gyvenimą įprasminti iš naujo.
Manoma, kad kaimo vietovėse, kur gyvena ne daugiau 1000 gyventojų, turėtų atsirasti naujas
paslaugų gyventojams tipas – daugiafunkciniai centrai. 60 proc. daugiafunkcinio centro veiklos turėtų
būti skiriama švietimui: čia galėtų būti ugdomi ikimokyklinio, priešmokyklinio amţiaus vaikai,
kuriamos mamos - vaiko grupės maţiesiems, kuriose tėvai kartu su vaikais tobulintų tėvystės įgūdţius,
vaikams ir mokiniams teikiama švietimo pagalba (informacinė, psichologinė, specialioji pedagoginė ir
pan.), organizuojama įvairi popamokinė veikla: būreliai, renginiai t.t. Suaugusiesiems – rengiami
įvairūs kursai, mokymasis nuotoliniu būdu, pramoginė veikla ir t.t. Daugiafunkcinio centro teikiamų
paslaugų spektras būtų labai įvairus. Kita čia vykdoma veikla galėtų būti kultūrinės ar socialinės
pakraipos: centre galėtų veikti biblioteka, skaitykla, labdaros valgykla, kirpykla ir t.t.
Daugiafunkciniai centrai padės kurti ir plėtoti modernią, kompleksiškai teikiamų švietimo,
kultūros ir socialinių paslaugų kaime sistemą.
Universalus daugiafunkcinis centras (toliau UDC) – švietimo, kultūros ir socialines
paslaugas vaikams bei vietos bendruomenei teikianti įstaiga, kurios veiklos gali būti ikimokyklinis,
priešmokyklinis, papildomas ir kitas neformalus vaikų ugdymas, vaikų prieţiūra dieną, neformalus
suaugusiųjų švietimas, švietimo pagalba, specialusis ugdymas, nuotolinis mokymas pagal formaliojo ir
neformaliojo ugdymo programas ar jų modulius, pramoginė, sociokultūrinė, meninė vaikų ir
suaugusiųjų veikla ir pan. Centro atliekamų funkcijų apimtį ir tikslines grupes nustato vietos
savivaldos institucijos, įvertinusios vietos bendruomenės poreikius. Pagal atliekamas funkcijas iš
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dalies galima prilyginti bendruomenės centrams arba bendruomenės namams, kurie apibūdinami kaip
vieta, kurią gerai ţino ar lengvai gali pasiekti tam tikros gyvenvietės ar mikrorajono gyventojai,
kuriame visą dieną ir vakare vyksta įvairūs uţsiėmimai: mokymo kursai suaugusiems, laisvalaikio
klubai įvairaus amţiaus ir pomėgių asmenims. Šis centras/ bendruomenės namai yra atviri visiems
gyventojams – nepriklausomai nuo jų rasės, socialinės padėties, religinių ar politinių įsitikinimų. Visus
juos vienija tradiciškai susiklostęs priklausymas tai pačiai bendruomenei, kurią sąlygoja gyvenamoji
vieta, bendri interesai.
Universalaus daugiafunkcinio centro tikslas - tenkinti regiono / gyvenamosios vietovės įvairių
interesų grupių socialinius edukacinius poreikius, telkiant valstybinius, privačius ir vietinius finansų ir
intelekto išteklius.
Uţdaviniai:
• plėtoti socialinių, edukacinių paslaugų infrastruktūrą kaimo bendruomenėse, teikiant
kokybiškas socialines, edukacines paslaugas, atitinkančias konkrečios bendruomenės poreikius;
• ugdyti miesteliuose ir kaimiškose teritorijose gyvenančių asmenų socialinį aktyvumą,
tarpusavio supratimą ir toleranciją, atsakomybę uţ konkrečių problemų sprendimą;
• plėtoti savanoriškumo ir savitarpio pagalbos idėjas bendruomenėje;
• kurti socialinį kapitalą, remiantis savitarpio pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir bendrosiomis
vertybėmis.
Funkcijos:
1. Veiklinimas – sąlygų klientų saviraiškai sudarymas, aktyvumo, veiklumo plėtojimas;
2. Aprūpinimas/globojimas – klientų biologinių ir socialinių poreikių tenkinimas;
3. Prusinimas – įgalinimas formuoti kompetencijas;
4. Auklėjimas – klientų santykių su aplinka, savimi ir darbu formavimas;
5. Švietimas – informacijos perdavimas ir priėmimas, sąlygų savišvietai sudarymas;
6. Lavinimas – klientų fizinių, psichinių, praktinių ţinių ir įgūdţių plėtojimas bei tobulinimas;
7. Įgalinimas – ţinių suteikimas apie komandinės veiklos ir socialinės partnerystės reikšmę
siekiant gyvenimo kokybės ir kuriant pozityvią socioekologinę aplinką.
Veiklos principai:
1. Prieinamumas – kiekvienam asmeniui laiduojamas paslaugų prieinamumas;
2. Kontekstualumas – veikla glaudţiai susieta su krašto ūkinės, socialinės, kultūrinės raidos
kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir atitinka nuolat kintančias visuomenės reikmes;
3. Įvairovė – paslaugos atitinka įvairių bendruomenės grupių poreikius;
4. Kompleksiškumas – teikiamos paslaugos gali apimti kelias sritis, priklausomai nuo
konkretaus asmens (šeimos) poreikių;
5. Partnerystės ir bendradarbiavimo tarp įvairių socialinių partnerių/institucijų uţtikrinimas.
Nedideli, jaukūs bendruomeniniai „namai" gali būti reikalingi ir naudojami įvairiems
visuomeniniams ir, pagal susitarimą, asmeniniams poreikiams. Tokių „namų" veiklos orientavimas į
mini (savo dydţiu) ir daugiafunkcinį (pagal veiklos sritis) centrą duotų sinergiją tiek bendruomenės
suartinimo procesams, tiek įvairių gyventojų grupių poreikiams tenkinti.
Minimalų daugiafunkcinio centro vienetą sudaro laikinojo pastato tipo (tačiau patikimo
statinio), su komunikacijomis, lengvų konstrukcijų tipo naujas statinys, įrengtas pagal suformuotą
vietinės bendruomenės poreikį, (70 -150 kv.m. bendro ploto) su tipine bazine įranga, skirtas
eksploatavimui ištisus metus. Teritorija paprastai yra namų bendrijos arba savivaldybės ţinioje.
Svarbus aspektas, kad tokio tipo statiniams nebūtini pamatai, privaţiavimo ir kiti
infrastruktūros elementai. Tai sutaupo laiko bei projektų rengimo ir derinimo sąnaudas, supaprastina
tiek sisteminį, tiek kiekvieno atskiro daugiafunkcinio centro planavimo ir įdiegimo procesą.
Būtinosios komunikacijos (vanduo, kanalizacija, elektra, internetas) jungiamos prie
daugiabučių namų ar jų aplinkoje esančių sistemų. Namo bendrijos susitikimas tokiam pajungimui
suteikiamas kartu su sprendimu (pritarimu) kurti ir diegti universalų daugiafunkcinį centrą konkrečioje
teritorijoje.
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Preliminari daugiafunkcinių centrų kūrimo schema:
 pagal anketų duomenis kaimų gyventojų bendruomenėms, DNS bendrijoms, seniūnijoms
apibendrinami rezultatai, parengiami patikslintas projekto modelis, nuostatai;
 teikiama iniciatyva LR Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo ministerijai ES SF 2007 – 2013
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3.2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" priemonei "VP3-2.2-SMM- 04-R
Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas" koregavimui ir papildymui.
Tikslas - išplėsti priemonės geografiją ir miestų teritorijose, papildyti veiklas, pakeisti ir
patvirtinti valstybinio planavimo būdu skiriamo finansavimo paraiškėjus;
 atrenkamos pareiškusios poreikį dalyvauti projekte savivaldybės ir konkrečios DNS bendrijos
arba bendruomenės, (apibrėţiamas finansinis perspektyvinės veiklos apsimokamumo
pagrindimas pagal pageidaujančių gyventojų skaičių);
 parengiamas pilotinis projektas (3-6 moduliai), numatomas įdiegimas (pirmieji metai);
sudaromos sutartys tarp lokalios „maţosios" bendruomenės ar DNSB ir projektą vykdančios
(koordinuojančios) institucijos;
 numatomi gretutiniai finansavimo šaltiniai, pastatų ir patalpų įrengimo projektas (jei reikalinga
- ţinybiniai suderinimai ir leidimai), darbai ir įrangos komplektavimas;
 darbuotojų komplektavimas (atranka), parengimas veiklai (konsultacijos, apmokymai);
 veiklos organizavimas ir tęstinumas.
Daugiafunkcinio centro tikslinėms grupėms formuojamas ir siūlomas" standartinis" uţimtumo
ir paslaugų paketas, kuris pagal poreikius, dalyvių (klientų) skaičių gali būti pakeistas ar papildytas. Jį
sudaro:
 įvairių laisvalaikio formų ir paslaugų paketo projekto tikslinėms grupėms organizavimas;
 neformalusis švietimas;
 bendrasis lavinimas;
 socialinė veikla;
 darbinio uţimtumo ir verslumo skatinimas;
 kita.
Itin svarbus daugiafunkcinių centrų veiklos organizatorių ir proceso koordinavimo vaidmuo,
kuris turėtų tapti katalizuojančia ir motyvuojančia ašimi. Veiklos administravimas (operavimas) turėtų
būti deleguotas nevalstybiniam sektoriui sutartiniu pagrindu.
Taip pat būtina kruopšti kadrų atrankos sistema bei lanksti ir dinamiška kvalifikacijos kėlimo
programa. Centruose veiklas įgyvendins nuolatiniai darbuotojai ir savanoriai. Veiklos organizatoriais
pirmiausiai gali būti siūloma dirbti tos bendruomenės aplinkos ţmonėms, atitinkantiems nustatytas
išsilavinimo normas ir kriterijus (kompiuterinis raštingumas, uţsienio kalba, komunikabilumas,
bendravimo kultūra, organizuotumas, atsakingumas etc).
Jei bendruomenė nutartų į daugiafunkcinio centro veiklos paketą įtraukti bendrojo lavinimo funkciją,
jos įgyvendinimui būtų formuojamas specialiai parengtų darbuotojų kontingentas.
organizacijų, judėjimų, asociacijų veiklos palaikymas.
Universalių daugiafunkcinių centrų (UDC) kūrimo etapai:
1. Iniciatyvinės grupės sutelkimas;
2. Organizacijų ir institucijų ţemėlapio teritorijoje sudarymas;
3. Valdymo grupės sukūrimas, į kurią gali būti įtraukiami seniūnijos atstovas, ţemės ūkio
bendrovės vadovas (jei yra), verslo organizacijos (jei yra), valstybinės institucijos, bendruomenė ir
veikiančios NVO, kitos svarbios organizacijos ir pavieniai asmenys, aktyviai veikiantys gyvenamojoje
teritorijoje;
4. Bendruomenės poreikių tyrimas ir prioritetų nustatymas;
5. UDC veiklos strateginio plano parengimas ir patvirtinimas;
6. UDC patalpų pastato rekonstrukcija ir pritaikymas veikloms;
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7. UDC darbuotojų parinkimas bei mokymai (jei reikia);
8. UDC veikla;
9. UDC veiklos stebėsena ir vertinimas.
Pirmajame etape vyksta iniciatyvinės grupės sutelkimas. Iniciatyvinė grupė turėtų parengti
organizacijų ir institucijų ţemėlapį teritorijoje bei aptarti visus valdymo grupės veiklos ypatumus.
Iniciatyvinę grupę sukurti turėtų būti įpareigoti seniūnijos, savivaldybės plėtros ir infrastruktūros
švietimo, kultūros ir socialinės paramos skyrių atstovai.
Klausimai, padedantys kurti grupę:
• Kas turėtų dalyvauti?
• Kokie reikalavimai keliami grupės nariams?
• Kokius gebėjimus ir įgūdţius turi turėti grupės nariai?
• Kokios pagrindinės galimos veiklos kryptys?
• Kiek narių iš kiekvienos organizacijos turėtų dalyvauti?
Antrajame etape vyksta valdymo grupės narių atranka. Pirmas ţingsnis telkiant grupę yra
tinkamų ţmonių parinkimas. Kiekvieno grupės nario tikslus ir charakteristikas geriausiai apibūdina jo
profesinės veiklos sąsajos su galimu vaidmeniu grupėje. Galima valdymo grupės sudėtis: seniūnijos
atstovas, bendruomenės valdţios atstovai, verslo organizacijos (jei yra), savivaldybės institucijų
atstovai, NVO atstovai.
Trečiajame etape atliekama bendruomenės situacijos ir poreikių analizė. Kuo geriau bus
ţinomi bendruomenės poreikiai ir interesai, tuo geriau bus galima suplanuoti UDC veiklą.
Bendruomenės poreikius galima nustatyti naudojant specialiai tam parengtas anketas, klausimynus,
vykdant stebėjimą (tam tikro reiškinio daţnumas, svarbių reiškinių ar sąlygų stebėjimas) ir pan.
Išvardinti metodai poreikiams nustatyti gali būti naudojami atskirai, apsisprendţiant, kuris labiausiai
tam tinka, ir apgalvojant bei pasiruošiant tam tikras priemones (pavyzdţiui, klausimynus) arba derinant
kelis metodus tarpusavyje. Atliekant bendruomenės situacijos analizę galima taikyti SSGG analizės
modelį. Taikant šį analizės metodą, organizacija analizuojama keturiais aspektais: silpnybės, stiprybės,
galimybės, grėsmės.
Ketvirtajame etape, išanalizavus situaciją bei poreikius, formuluojami UDC veiklos tikslai.
Ypatingas dėmesys skiriamas strateginiam planavimui. Planavimas yra startinė bet kurios
organizacijos valdymo funkcija, o strategija – tai esminės organizacijos plėtros kryptys. Jų pagrindu
toliau organizuojama kasdieninė veikla, strateginės kryptys detalizuojamos trumpesniam laikui:
metams, ketvirčiams ir t. t.. Strategija yra svarbiausia organizacijos veiksmų programa, nurodanti
ilgalaikių tikslų prioritetus ir išteklius jiems pasiekti. Ji rengiama SSGG analizės prognozių pagrindu.
Strateginis planavimas suformuoja pagrindinius tikslus ir politiką jiems pasiekti, kad visa organizacija
veiktų viena kryptimi. Strategiją turėtų kurti UDC valdymo grupė, o įgyvendinti visų lygių vadovai.
Strateginio planavimo sistema, uţtikrina viso strateginio valdymo proceso realizavimą, kurio
metu nustatomos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti
finansinius, materialinius ir intelekto išteklius UDC misijai įgyvendinti ir numatytiems tikslams
pasiekti. Lygiagrečiai turi būti numatoma veiklos prieţiūros sistema ir atsiskaitymas uţ rezultatus.
UDC rengia 5 metų trukmės veiklos planą, kuris kasmet įvertinamas ir koreguojamas. UDC turėtų
parengti ir sutrumpintą strateginį veiklos planą, kurio paskirtis būtų – glaustai visuomenei pateikti
svarbiausią informaciją apie UDC misiją, tikslus, veiklos kokybės kriterijus, vykdomas programas,
programų tikslus ir siekiamus rezultatus.
Penktame etape vyksta veiklos organizavimas, vadovavimas. Organizavimo tikslas –
optimizuoti grupės veiklą, sudaryti prielaidas didinti šios veiklos efektyvumui parenkant:
tinkamiausius darbo metodus; materialius ir intelekto išteklius; patogiausią vietą; palankiausią laiką.
Kiekviena grupė neišsiverčia be organizacijos valdymo. Valdymo struktūra turi būti tokia, kad ji
padėtų įgyvendinti organizacijos strateginiame plane numatytus veiklos tikslus. Visuose UDC kūrimo
etapuose, organizuojant veiklą, ţengiami keli pagrindiniai ţingsniai:
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1. Darbo pasidalinimas. Visi darbai suskirstomi į uţduotis, kurias galės atlikti atskiros
organizacijos ar jų deleguoti ţmonės.
2. Nustatomi pavaldumo santykiai. Kai darbai ir atsakomybės yra paskirstyti, būtina numatyti
schemą, kas, kam, kada atsiskaito.
3. Koordinavimas. Mechanizmų sukūrimas, jungiančių visų valdymo grupės narių ir komandų
atliekamas uţduotis į visumą.
Kiti mokslininkai pabrėţia, kad šioje stadijoje taip pat būtina identifikuoti kiekvieno nario lūkesčius,
aptarti jų dermę su grupės numatytais tikslais, nustatyti grupės taisykles, aptarti grupės veiklą:
sprendimų priėmimo technikos; susitikimų darbotvarkės; dalyvavimas; nustatyti grupės narių
taisykles; aptarti valdymo modelius.
Šeštame etape vyksta uţsibrėţtų tikslų įgyvendinimo įvertinimas.
UDC steigimas padės uţtikrinti geresnes mokymosi starto galimybes kaimo vietovėse
gyvenantiems vaikams; uţtikrins aukštesnį ikimokyklinio ugdymo ir neformalaus uţimtumo paslaugų
prieinamumą; paskatins kaimo vietovėse gyvenančių asmenų reintegraciją darbo rinkoje. Universalių
centrų teikiamos neformaliojo ugdymo paslaugos taip pat leis uţtikrinti aukštesnį kaimo vietovių darbo
jėgos kompetencijų lygį.
Šių institucijų veiklos sėkmė susijusi su veiklos atitikimu bendruomenės poreikiams,
ţmogiškaisiais ištekliais: aktyviais, atsakingais kompetentingais, pasiaukojančiais darbuotojais,
aktyviu lyderiu, bei būtinais veiklai vykdyti materialiniais ištekliais.
3.3. Tautinio paveldo produktų gamyba ir populiarinimas
Tautinio paveldo produktų gamyba ir su ja susiję procesai Lietuvoje pakankamai naujas reiškinys.
Tautinio paveldo produkto sąvoką įteisinta priėmus Tautinio paveldo produktų įstatymą, kuris
įsigaliojo 2008 metais. Patvirtinta Tautinio paveldo produktų tarybos sudėtis ir nuostatai; tautinio
paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių
amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklės; tradicinių amatų klasifikacijos aprašas ir tradicinių
amatų klasifikacija; tautinio paveldo produktų atitikties lietuvių etninei kultūrai vertinimo rodikliai.
Į tradicinių amatų klasifikacijos aprašą ir tradicinių amatų klasifikatorių įtraukti 65 Lietuvoje istoriškai
susiformavę amatai ir jų produktai. Amatų produktai pripaţįstami tradiciniais gaminiais, jeigu jie:
 gaminami ir amatu verčiamasi iš kartos į kartą ne maţiau kaip 100 metų visoje Lietuvoje ar
kuriame nors etnografiniame regione;
 pagaminti naudojant rankų darbą, senąsias gamybos technologijas arba naująsias technologijas,
atitinkančias senąsias, išsaugant unikalias tradicines gaminių savybes ir sudėtį.
Paslauga pripaţįstama tradicine, jei ji buvo teikiama ne maţiau kaip 100 metų ir yra ţinoma kaip
etninės kultūros gyvoji tradicija.
Tradicinėmis augalų veislėmis pripaţįstamos augalų veislės, kurios augintos arba auginamos
Lietuvoje ne maţiau kaip 50 metų.
Tradicinėmis gyvūnų veislėmis pripaţįstamos veislės saugotinos pagal Lietuvos ūkinių gyvūnų
genetinių išteklių išsaugojimo programą.
Renginys pripaţįstamas kaip tradicinė mugė, jei atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
 mugė turi istoriškai susiklosčiusias tradicijas: pirmą kartą įvyko ne maţiau kaip prieš 75 metus
ir paliudyta renginio tradicijas įrodančia dokumentine medţiaga, archyviniais įrašais;
 mugėje daugiau kaip pusė parduodamų gaminių, teikiamų paslaugų yra tautinio paveldo
produktai.
Amatininkas pripaţįstamas tradicinių amatų meistru, jei atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
 turi tradicinių gaminių gamybai ar tradicinių paslaugų teikimui reikalingą kvalifikaciją ir
verčiasi tradiciniu amatu ne maţiau kaip 3 metus;
 verčiasi tradiciniu amatu ne maţiau kaip 10 metų;

35
 turi meno kūrėjo statusą, atitinkantį Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų
organizacijų statuso įstatymą, ir verčiasi tradiciniu amatu.
Perspektyviausios tradicinių amatų gaminių grupės yra tos, kurios pagal skirtingas vartotojų
poreikius grupes ir poreikių poţymius daţniausiai pasikartoja. Amatų gaminių pateikimo strateginiai
sprendimai turėtų remtis vartotojų poreikių specifika ir dėsningumais. Tradicinių amatų gaminių
rėmimo strategijos svarbūs elementai yra šie:
1) reklama (katalogai, kuriuos rengia arba amatininkai, arba etnografinių regionų parkų direkcijos,
arba tautodailininkų sąjunga, arba naudojamasi internetine aplinka individualiai);
2) pasiūlos stimuliavimas;
3) populiarinimas nėra kryptingas ir vykdomas ribotoje aplinkoje;
4) asmeniniai pardavimai populiariausi, tik ţenkliai įtakoja tų amatininkų pajamas, kurie tapę
pripaţintais meno srityje, bet ne tie kurie puoselėja tradicijų puoselėjimą ir daţnai menkai verslūs.
Tačiau nepaisant sunkumų, visgi pastaraisiais metais šalyje tradicinių amatų produkcija įgyja vis
didesnę paklausą vidaus ir iš dalies tarptautinėje rinkoje. Naujas galimybes tradicinių amatų plėtrai
atveria amatininkų ir kaimo turizmo paslaugų teikėjų bendradarbiavimas.
5 lentelėje pateikta ekonominė tradicinių amatų reikšmė kaimo vietovių ekonomikai pagrįsta
ekspertiniu vertinimu.
5 lentelė. Ekonominė tradicinių amatų reikšmė (Ribašauskienė E., Kšivickienė D., 2009)
Tradicinis amatas*
1. Dailidės amatas
2. Staliaus amatas
3. Stogdengio amatas
4. Kalvystė
5. Krosnininko amatas
6. Juvelyrika
7. Kubiliaus amatas
8. Puodţiaus amatas
9. Siuvėjo amatas
10. Batsiuvystė

Tradicinio amato apibūdinimas
tradicinė namų statyba, išsauganti kaimo architektūros bruoţus
ar bent reikšmingiausius jos atributus, puošybos elementus
etnokultūrine tradicija paremtas baldų gaminimas
stogu dengimas naudojant vietines medţiagas – skiedras, gontus,
šiaudus, nendres ir pan. – tradicines technikas
tradicinių įrankių ir padargų, paminklinių dirbinių,
architektūrinių puošybos elementų ir t.t. gaminimas
tradicinių krosnių, kaminų ir pan. statyba
etnine tradicija pagristu papuošalų gaminimas iš aukso, ţalvario,
gintaro, medţio ir kt. medţiagų
tradicinių kubilų, statiniu, puskubilių ir pan. gamyba
tradiciniu puodu ir tradicijomis pagristos keramikos produktų
gaminimas
tradicinių drabuţių ir tradiciniais bruoţais grindţiamu drabuţių
siuvimas
tradicinio apavo ir šią tradiciją imituojančio apavo gamyba

tradiciniai kailių apdirbimo būdai ir tradicijomis pagristų
dirbinių darymas; rimorystė (pakinktų gaminimas)
12. Račiaus amatas
tradiciniu veţimų, karietų, rogių ir pan. transporto priemonių
dirbimas
13. Muzikos
kanklių, skudučių, birbynių, švilpynių, būgnų ir kitų tradicinių
instrumentų gaminimas muzikos instrumentų dirbimas
14. Kryţdirbystė
11. Odininkyste

Ekonominė amato
reikšmė
didelė
didelė
didelė
didelė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
nedidelė
nedidelė
nedidelė
nedidelė
vidutinė

* - Tradicinių amatų klasifikacija sudaryta pagal Etninės Kultūros globos tarybos 2004 geguţės 26 d. nutarimą Nr. TN – 5
„Dėl tradicinių amatų ir verslų sąrašo patvirtinimo‖.

Pagal ekspertinį vertinimą dailidės, staliaus, stogdengio bei kalvystės amatai turi didţiausią
ekonominę reikšmę kaimo ekonomikai, dauguma kitų amatų – vidutinę reikšmę, tačiau batsiuvystė,
odininkystė, račiaus amatas, muzikos instrumentų gaminimas
Rinkos nišos, kuriuose tradiciniai amatai gali sėkmingai gyvuoti ir plėtotis modernėjančioje
visuomenėje egzistuoja:
1. Moderni, šiuolaikiška, patogi vartotojui ir išsauganti tradiciją rekreacinė individuali ar
vieša paslaugų sfera kaime. Kadangi buvusį vienintelį kaime ţemės ūkio gamybinį sektorių
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papildo paslaugų sektorius, kuris ateityje plėtosis dar sparčiau, atsiranda reali ir ilgalaikė
galimybė tradiciniams amatams įsitvirtinti ir plėtotis glaudţiai bendradarbiaujant su kultūriniu ir
kaimo turizmo verslu.
2. Lietuviškas suvenyras. Perimant tradicinių amatų formą, daţnai atsietą nuo turinio ir
prasmės, palaipsniui prarandant amatų dirbinių tiesioginę funkciją, paprotinę ir pritaikymo
erdvę, amatų gaminiai kinta į proginę ir suvenyrinę. Blogai kai suvenyras kuriamas
neatsiţvelgdami į Lietuvos etnografinių regionų ypatumus, savo forma, spalva ar ornamentu
neturintį sąsajų su lietuvių tautodaile. Suvenyras lieka ir bus svarbus ateityje turistams paţįstant
Lietuvą kultūros paveldą.
Be šių tradicinių amatų gaminių rinkos plėtros nišų yra eksporto galimybės. Tačiau šia kyla tam
tikros problemos. Pirma, tradicinio amato gaminys jei „ištrauktas” iš savo gamybos vietovės,
etnografinio regiono, kitos šalies rinkoje tampa vartotojui sunkiai suprantamu ir daţnai menkaverčiu
daiktu. Antra, amatininko gaminys, pagamintas taikant jį kitos šalies rinkai, yra tos šalies tradicijas ir
poreikius tenkinantis gaminys. Todėl tai yra elementarus verslas, neturintis nieko bendra su tradiciniais
amatais ir tradicinių amatų skatinimo ar paramos programomis. Dar viena tokio verslo blogybė
(tradicinių amatų atţvilgiu) yra ta, kad dalis uţsienio rinkoms skirtos produkcijos parduodama
Lietuvoje. Taip iškreipiamas visuomenės supratimas apie tautodailę, tradicinius amatus.
3.4. Tradicinių amatų centrų steigimas ir veiklos kryptys
Tautinio paveldo produktų gamybos ir vartojimo plėtojimas yra integruotas procesas, jungiantis
savyje kultūrinius, ekonominius, aplinkosauginius, ir edukacinius procesus.
Viena iš priemonių, kuri sudarytų prielaidas išlaikyti ir sustiprinti Lietuvos kaimų tradicijas bei
gyvybingumą – tradicinių amatų centrų steigimas. Pasak A. Aleksandravičiaus (2010) jų steigimo
reikšmė ir galimos pagrindinės veiklos kryptys parodytos 31 pav.
Centruose galima organizuoti stovyklas, plenerus, konferencijas, trumpalaikius seminarus, kitus
vaikams ar suaugusiems skirtus mokymo bei perkvalifikavimo renginius. Taip skleidţiama informacija
apie amatus juos populiarinant. Mokymų tematika kas sezoną gali keistis arba galima kurti
specializuotus tradicinių amatų centrus pagal konkrečiam regionui būdingas tradicijas. Tradicinių
amatų centruose apsilankę ţmonės „uţsidega“ toliau mokytis amato, perimti tradicijas, kurias kadaise
ateinančioms kartoms perduodavo tėvai ir senoliai su gyvenimiška patirtimi.
Amatų centre lygiagrečiai gali vykti 2-ejų amatų mokymai. Pvz. medţio apdirbimo ir kalvystės.
Medinių pastatų rentimas, sienojų keitimas, dekoro ar puošybos elementų iš medţio gamyba kaip
amatas kaimo bendruomenėje retai aptinkamas. Kalvio darbas buvo reikalingas ne vien arkliams
kaustyti. Paprasčiausios statinaitės lankai ir durų rankenos - tai vis ne specialiai kuriami išgraţinti
daiktai, o pirmiausia buičiai reikalingi, racionalūs ir dailūs gaminiai.
Mokymai turėtų jungti visą amato ciklą, pvz., keramika: molis – plyta – krosnis – gaminys;
tekstilė: siūlai – spalva – ornamentas – gaminys.
Medinių pastatų mokymo programoje galėtų atsirasti vietos ne vien senų statinių atnaujinimui bei
statymui, bet ir, tarkim, naujos paskirties suteikimui svirnui ar klėčiai. Jeigu statinys nebebus
naudojamas pagal ankstesnę paskirtį, ţmonės jį turi mokėti pritaikyti kitai funkcijai. Reikėtų sudaryti
sąlygas, kad ţmonių poreikiai ir evoliucija nebūtų prieš pastatyti norui saugoti etnokultūros paveldą.
Tradicinių amatų dirbinių gamyba gali būti orientuota ne vien tik į turizmą ar savitikslį kūrimą.
Daugelio uţmirštiems, anksčiau plačiai naudotiems gaminiams suteikus naują paskirtį, juos galima
būtų sėkmingai naudoti buityje.
Tradicinių amatų centre edukacinę veiklą gali papildyti parodos, ekspozicijos, ekspedicijos ar
tradicinės paslaugos (tradicinis muzikavimas, tradicinės vaišės). Amatininkystės verslo ilgalaikei
sėkmei nepakanka materialinės bazės, ypatingos aplinkos, kurioje kuriamas produktas ir specifinių
amatininko, kaip kūrėjo, gebėjimų. Svarbu, kad amatininkai turėtų amato kaip verslo paklausos ir
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pasiūlos rinkoje pojūtį, teisingai suvoktų gaminio kokybę, apgalvotų rinkodaros strategijas, parengtų
verslo plėtros planus, gebėtų bendradarbiauti.

Tradicinių amatų centrų veiklos funkcijos

Tradicinių amatų
technologijų ţinių atkūrimas ir
išsaugojimas
Istoriografinių bei etninės
kultūros tyrimų, ekspedicijų
organizavimas

Kaimo gyventojų
uţimtumo didinimas bei
jų etnokultūrinės
veiklos organizavimas

Tradicinių amatų technologijų demonstravimas,
gaminių eksponavimas bei rinkodara

Etnografinių regionų
reprezentavimas, jų savitumo
išsaugojimas bei įvaizdţio
gerinimas

Tradicinių amatų technologijų mokymas ir
populiarinimas

31 pav. Tradicinių amatų centrų steigimo reikšmė ir jų veiklos funkcijos (Ribašauskienė E.,
Kšivickienė D., 2009)
Šiandienos Lietuvos kaime gyvybingi galės išlikti tie etnografiniai kaimai, šalia kurių esančiose
gyvenvietėse veikia aktyvios bendruomenės bei sudarytos galimybės privatiems subjektams dalyvauti
paveldosaugos srityje. Tradicinių amatų centrų steigimas etnografinėse kaimo vietovėse sukuria šią
galimą ekonominę ir socialinę naudą:
 Pajamos gaunamos plėtojant alternatyvius verslus. Realizuodami savo gaminius
amatininkai uţsitikrins pajamas iš savo vykdomos veiklos, nebus priklausomi nuo samdomo
darbo ar ţemės ūkio veiklos.
 Miesto lankytojų ir uţsienio turistų pritraukimas siūlant tradicinių amatų gaminius.
Pardavimo vietose bei kaimo turizmo sodybose siūlomi etnografinei vietovei būdingi gaminiai
suteiks vietovei unikalumo, išskirtinumo, patrauklumo bei skatins miesto lankytojus ir turistus
apsilankyti būtent šioje vietovėje, kadangi bus siūloma ne tik aplankyti ţymias vietas, bet ir
įsigyti kraštą reprezentuojančių gaminių, suvenyrų.
 Tradicijų išsaugojimas ir puoselėjimas gaminant etnografinei vietovei būdingus
produktus. Norint išsaugoti senuosius amatus, tradicinių kraštui būdingų produktų gaminimo
technologijas bus stiprinamas ryšys tarp senosios kartos, kuri ţino tradicijas, technologijas bei
jaunosios, kuri jas perims.
 Amatininkų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas. Amatininkai siekdami
rinkoje įtvirtinti savo gaminius lengviau tai pasieks kooperuodamiesi, kadangi susivienijus yra
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lengviau įsiskverbti į rinką. Amatininkams bendraujant ir bendradarbiaujant dalijamasi svarbia
patirtimi, kuri gali labai praversti plėtojant savo veiklą.
 Amatininkų verslumo, vadybos, rinkodaros ţinių gilinimas. Amatininkai pristatydami savo
gaminius vartotojams didina savo verslumo, vadybos, rinkodaros gebėjimus, kadangi siekdami
pritraukti kuo daugiau pirkėjų turi numatyti, realizavimo vietas, kur jų produkcija sulauksdidţiausios
paklausos, taip pat savo gaminamą produkciją pateikti patraukliai, akcentuoti jos autentiškumą,
kokybę.
 Plėtojant tradicinius amatus sukuriama papildoma vietovės pridėtinė vertė. Tradicinių amatų
gaivinimas, puoselėjimas suteikia vietovei patrauklumo, išskiria ją iš kitų, kadangi ji gali, lankytojams
bei vietos gyventojams, pasiūlyti unikalių produktų, būdingų tik šiam kraštui.
Tradicinių amatų centrų steigimas lemtų spartesnį kaimo vietovių viešosios infrastruktūros
atnaujinimo procesą, pritaikyti pastatus kaimo verslų ir kitoms reikmėms, kurių tenkinimas būtinas,
siekiant telkti kaimo gyventojus, skatinti jų projektines iniciatyvas, kurios yra viena pagrindinių
prielaidų kaimo ekonominiam vystimuisi
Atlikus Kėdainių ir Jonavos VVG atstovaujamų teritorijų gyventojų apklausą ir išanalizavus
duomenis nustatyta, kad praktinių verslumo įgūdţių ugdymas yra vienas svarbiausių, kad reikia naujos
ir šiuolaikiškos informacijos apie verslo kūrimą ir vystymą kaimo vietovėse. Naujos teorinės verslumo
ţinios, įvairūs vadybiniai įgūdţiai yra svarbūs šiuo metu smadomais darbuotojais dirbantiems
respondentams, kuriems aktualiausia mokymo tematika yra verslo planavimas ir organizavimas.
Tačiau darant prielaidą, kad dalis kaimo gyventojų visgi netaps verslininkais, o daugiau bus
samdomais darbuotojais informacinį leidinį pradedame nuo patarimų, kaip reikėtų elgtis darbo rinkoje,
į ką geriausiai kreiptis ieškant darbo, kokius dokumentus pasirengti ir pristatyti darbdaviams
susitinkant pirmąjį kartą?
3.5. Profesinės veiklos planavimas ir darbo paieška
Šiandieninėje darbo rinkoje labai svarbu, kad kiekvienas išmoktų planuoti profesinę veiklą,
prisitaikyti prie pokyčių ir išmoktų naudotis informacijos gausybe. Viena iš aktualiausių problemų
ţmogui – nedarbas ilgesnį laiko tarpą, nes tokie asmenys nebelavina savo individualių ir visuomeninių
sugebėjimų, tampa apatiški, išgyvena baimę, nerimą, jaučiasi neįvertinti ir nereikalingi. Labai svarbu
tokius ţmones padrąsinti įvertinti savo galimybes, gebėjimus, padėti integruotis ir įsitvirtinti
visuomenėje bei skatinti, stiprinti pasitikėjimą ir savo potencialių galimybių realizavimą profesinėje,
visuomeninėje veikloje.
Kaimo vietovėse kvalifikuotam darbuotojui įsidarbinti labai sudėtinga, nes yra tik kelios
biudţetinės įstaigos (mokykla, seniūnija), kelios įmonės, dar galima dirbti viešuosius darbus, vyrauja
ţemės ūkio darbai, kuriuos dirba patys ūkininkai ir samdomi sezoniniai darbuotojai, neturintys
nuolatinio darbo. Kaimo gyventojai daugiausiai uţimti ţemės ūkio srityje, tai atitinkamai įtakoja ir jų
pajamas. Kaimo gyventojų uţimtumo koncentracija ţemės ūkyje riboja jų pajamas dėl ţemės ūkio
veiklos specifikos.
Su darbo paieška susiduria kiekvienas ţmogus. Daugelis ţmonių keičia darbą kelis ar keletą
kartų per savo gyvenimą, o spartėjanti mokslo ir technikos paţanga bei konkurencija darbo rinkoje
verčia mus ne tik nuolatos kelti kvalifikaciją, bet ir mokytis save pristatyti darbdaviui. Šioje dalyje Jūs
rasite informaciją apie darbo paieškos būdus, gyvenimo aprašymą (toliau CV) ir motyvacinio laiško
rašymą. Ieškant darbo labai svarbu išnaudoti visas galimybes ir būdus jį rasti. Darbo paieškos būdų (32
pav.) yra gana nemaţai, tačiau visų svarbiausia suvokti, kad pats ţmogus sau gali padėti daugiausiai.
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32 pav. Pagrindiniai darbo paieškos būdai
Geriausių rezultatų pasieksite tada, kai naudosite kelis darbo paieškos būdus! Jei aktyviai
ieškote darbo, Jums būtų naudinga pildyti Darbo paieškos dienoraštį. Šis dienoraštis Jums padėtų
planuoti ir kontroliuoti darbo paieškos procesą.
Ieškodami darbo, turite:
 Tiksliai nustatyti savo interesų sritį (kuo norite būti, kokios pareigos Jus domina);
 Nustatyti, ar Jūsų norai atitinka galimybes (ar turite atitinkamų įgūdţių, sugebėjimų,
išsilavinimą);
 Nustatyti norimą atlyginimo lygį (šiuo atveju labai svarbu aiškiai suvokti, kad Jūsų
pageidavimai dėl atlyginimo turi atitikti realybę. Jeigu neturite didelės darbo patirties,
negalite pretenduoti į didelį atlyginimą, ir atvirkščiai);
 Kaip faktą priimti tai, jog darbo paieškos procesas gali ilgai uţtrukti, nes ne visada
viskas priklauso tik nuo darbo ieškančio ţmogaus;
 Norėti ir turėti motyvaciją susirasti darbą.
Prisistatymas darbdaviui yra gyvenimo aprašymas arba CV (curriculum vitae). Radę Jus
sudominusį skelbimą, siunčiate arba nunešate darbdaviui savo CV. Pagrindinis Jūsų CV tikslas–
pateikti save kaip organizacijai reikalingą ţmogų bei sulaukti pakvietimo į pokalbį dėl darbo. CV – tai
Jūsų reklama. Pasirašykite gerą CV ir pirmas ţingsnis darbo link bus padarytas.
Gero CV principai
1. Pirmiausiai pasirinkite CV formą. Galite uţsipildyti įvairiuose pavyzdţiuose pateiktas
formas arba galite susikurti savo formą, atsiţvelgdami į savo individualius poreikius.
2. Rašykite aiškiai ir glaustai. Rašykite tik tai kas svarbu darbdaviui, atsiţvelkite į jo
skelbimo reikalavimus, galite praleisti informaciją apie darbo patirtį ar mokymąsi, jei tai
nėra susiję su darbu, kurį norite gauti. CV turi būti trumpas - pakanka vieno ar dviejų
puslapių.
3. Pabrėžkite visus savo privalumus. Surašykite viską, kas galėtų sudominti darbdavį.
Pateikite informaciją ne tik apie savo darbo patirtį ir išsilavinimą, bet ir apie savo
gebėjimus bei kompetencijas, kurios Jums gali praversti būsimajame darbe.
4. Stenkitės, kad CV būtų formalus. Neskirkite daug dėmesio savo asmeninių savybių ir
pomėgių aprašymui. Geriau rašykite apie savo gebėjimus ir kompetencijas. Jei dedate
nuotrauką, dėkite dokumentinę.
5. Nesistenkite dirbtinai „išpūsti“ savo CV. Tiesa vis tiek paaiškės pokalbio metu.
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6. Atkreipkite dėmesį į rašybą ir skyrybos ženklus. Darbdaviui CV siųskite tvarkingą ir be
klaidų.
Gyvenimo aprašymo (CV) struktūra
1. Asmeniniai duomenys. Nurodykite savo vardą, pavardę, namų adresą (gatvę ir miestą),
telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Savo amţiaus, tautybės, šeimyninės padėties Jūs
neprivalote nurodyti.
2. Išsilavinimas. Nurodykite mokymosi įstaigas, kuriose esate įgijęs kvalifikaciją. Jei turite
pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, institucijos nurodyti nereikia, pakaks, kad parašysite kokį
išsilavinimą (pagrindinį ar vidurinį) esate įgiję.
3. Kursai, seminarai. Nurodykite kokiuose kursuose ir kokiuose seminaruose esate dalyvavę.
4. Darbo patirtis. Pradėkite nuo pačios ankstyviausios patirties. Nurodykite organizaciją, pareigas
bei kokius įgūdţius darbe esate įgijęs.
5. Kompetencijos. Nurodykite savo gebėjimus ir kompetencijas: uţsienio kalbų ţinias, socialinius
gebėjimus ir kompetencijas (bendravimo gebėjimai, sugebėjimas dirbti komandoje ir t.t.),
techninius gebėjimus ir kompetencijas (kompiuterinio raštingumo ţinias, vairuotojo teises ir
t.t.), organizacinius gebėjimus (gebėjimas vadovauti, organizuoti ir t.t.).
6. Papildoma informacija. Aprašykite savo asmenines savybes ir pomėgius.
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6 lentelė. Praktiniai patarimai kaip pildyti CV

Asmeniniai duomenys
*Įrašykite savo asmeninius duomenis
*Dešinėje yra nurodytos pagrindinės skiltys. Taip pat galite
nurodyti savo tautybę ir šeimyninę padėtį. Tačiau šiuos
duomenis nurodyti nėra būtina. Jei nurodote savo šeimyninę
padėtį – neišsiplėskite. CV Jūs aprašote save, o ne savo
šeimą.
*Jei nurodote savo el. paštą, atkreipkite dėmesį, kad jis būtų
formalus.

Gimimo data:
Gyvenamoji vieta:
Telefonas:
El. Paštas:

Darbo patirtis
*Įrašykite nuo kada iki kada dirbote.
*Patartina pradėti rašyti nuo paskutinės
darbovietės iki pirmosios (t.y. skilties viršuje
turi būti nurodyta paskutinė Jūsų darbovietė,
o skilties apačioje – pirmoji Jūsų
darbovietė).

*Įrašykite įmones ir pareigas.

Išsilavinimas
*Įrašykite nuo kada iki kada
mokėtės/studijavote
*Patartina pradėti vardinti nuo paskutinės
mokymosi įstaigos iki pirmosios.

*Įrašykite mokymosi įstaigos pavadinimą ir mokymosi
programą.
*Jei turite aukštąjį ar profesinį išsilavinimą,
vidurinės/pagrindinės mokyklos rašyti nebūtina.

*Įrašykite kalbas, kurias mokate.

Nurodylite Jūsų kalbos ţinias atspindintį lygį. Pasirinkdami
lygį, galite remtis šiais aprašymais:
*Laisvai. Gebu laisvai reikšti mintis, aiškiai ir sklandţiai
apibūdinti sudėtingus reiškinius bei argumentuoti. Galiu
dalyvauti bet kuriame pokalbyje. Gebu rašyti sudėtingą,
sklandų, tinkamo stiliaus tekstą.
*Gerai. Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti daug dalykų,
išsakyti savo nuomonę, bendrauti daugelyje situacijų bei
įsitraukti į pokalbį dominančiomis arba kasdienio gyvenimo
temomis. Gebu rašyti rišlų tekstą.
*Pagrindai. Suprantu ţinomus ir daţniausiai vartojamus
ţodţius ir pačias bendriausias frazes. Gebu vartoti paprastas
frazes ir sakinius, rašyti paprastą, trumpą tekstą.

Kalbos

Darbas kompiuteriu
Nurodykite kokiomis kompiuterinėmis
programomis gebate dirbti.

Papildoma informacija
Asmeninės savybės
Pomėgiai

Nurodykite savo asmenines savybes. Pasistenkite, kad šios
asmeninės savybės sudomintų darbdavį ir atitiktų darbo
reikalavimus.
Nurodykite savo pomėgius. Siekite, kad pomėgiai sudomintų
darbdavį ir atitiktų darbo specifiką. Pvz. pagalvokite ar verta
rašyti, kad Jums labai patinka vien tik kokia nors judri
veikla, jei norėsite dirbti buhalteriu.
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CV pavyzdys

GYVENIMO APRAŠYMAS
VARDENĖ PAVARDENĖ
ASMENINĖ INFORMACIJA
Gimimo data:

1983-12-28

Mobilus telefonas:

370-650-00000

El. paštas:

Vardas.pavarde@yahoo.com

Adresas:

Kaunas, Gatvės g.
IŠSILAVINIMAS

Išsilavinimas:

Aukštasis universitetinis

Mokslo įstaiga:

VYTAUTO DIDŢIOJO UNIVERSITETAS

Mokymo/studijų programa:

Verslo administravimas

Studijų laikotarpis:

2001-09-01 - 2005-06-01

Studijuodama įgijau šiuos gebėjimus: įmonės ir personalo darbo organizavimo; organizacijos
dokumentų valdymo; projektų rengimo.
DARBO PATIRTIS
Darbdavio pavadinimas:

KAUNO DARBO BIRŢA

Darbo laikotarpis:

2007-07-12- 2008 03 21

Pareigos:

Administratorė

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės:

Raštvedybos tvarkymas, personalo darbo
organizavimas, kitų veiklų vykdymas
KOMPETENCIJOS

Uţsienio kalbų

Skaitymas

Rašymas

Kalbėjimas

Anglų kalba

Laisvai

Laisvai

Laisvai

Rusų kalba

Gerai

Gerai

Gerai

Vokiečių kalba

Pagrindai

Pagrindai

Pagrindai

ţinios:

Kompiuterinio raštingumo ţinios

Gerai moku naudotis Microsoft Office
programomis (Word, Excel, Power Point,
Access), taip pat dirbu su CS Photoshop.

Vairuotojo paţymėjimas:

B kategorija (nuo 2002 m.)
PAPILDOMA INFORMACIJA

Asmeninės savybės:

Esu komunikabili, atsakinga, tolerantiška,
darbšti, kūrybinga, savarankiška.
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CV pavyzdys

GYVENIMO APRAŠYMAS
VARDENIS PAVARDENIS
ASMENINĖ INFORMACIJA
Gimimo data:

1989-04-15

Mobilus telefonas:

8-000-00000

Adresas:

Kaunas, Gatvės g.
IŠSILAVINIMAS

Išsilavinimas:

Pagrindinis

Mokslo įstaiga:

Kauno vidurinė mokykla

Mokslo laikotarpis:

1996-09 – 2005-06
DARBO PATIRTIS

Darbdavio pavadinimas:

Darbas statybose (Londone)

Darbo laikotarpis:

Nuo 2008-01-14 iki 2008-11-01

Pareigos:

Pagalbinis darbininkas

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės:

Mūrinimas, plytų nešiojimas, skiedinio maišymas.

Kita informacija:

2007-01-02 – 2008-01-02 tarnavau Kauno
karinėse pajėgose. Pareigos - valdymo centro
operatorius.
KOMPETENCIJOS

Uţsienio kalbų

Skaitymas

Rašymas

Kalbėjimas

Anglų kalba

Laisvai

Laisvai

Laisvai

Rusų kalba

Laisvai

Laisvai

Laisvai

ţinios:

Kompiuterinio raštingumo ţinios

Gerai moku naudotis Microsoft Office
programomis (Word, Excel, Power point, Access),
Internetu.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Asmeninės savybės:

Esu sąţiningas, komunikabilus, atsakingas,
darbštus, savarankiškas, mėgstantis įšūkius, imlus
naujovėms.
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Kam reikalingas motyvacinis laiškas?
Motyvacinis laiškas – tai CV papildantis dokumentas, kuris yra skirtas parodyti Jūsų
motyvaciją dirbti tam tikrą konkretų darbą.
Motyvaciniame laiške Jūs aprašote savo patirtį, asmenines savybės, gebėjimus ir pagrindţiate
savo tinkamumą pageidaujamam darbui.
Motyvacinis laiškas leidţia Jums atskleisti darbdaviui Jūsų privalumus ir parodyti, kad esate
pats tinkamiausias kandidatas!
Rašydami motyvacinį laišką pasinaudokite šiomis rekomendacijomis:
1. Laišką rašykite verslo laiško stiliumi. Nurodykite kam adresuojate laišką (įmonę arba
atsakingo uţ atrankas ţmogaus pavardę), taip pat savo kontaktus (adresą, telefoną, el.paštą).
2. Rašykite kiek įmanoma lakoniškiau ir paprasčiau, kad Jūsų laišką būtų lengva skaityti.
3. Paaiškinkite, kodėl susidomėjote konkursu. Prieš rašydami motyvacinį laišką pasidomėkite
organizacija, kurioje norite įsidarbinti. Parašykite, kad Jus domina darbas tokio tipo organizacijoje, ar
tokioje veiklos srityje, ar konkrečiai šioje organizacijoje ir pan.
4. Reklamuokite save. Detaliai aprašykite kodėl, Jūsų manymu, Jūs esate tinkamas kandidatas
siūlomai darbo vietai uţimti. Akcentuokite savo išsilavinimą, praktinę patirtį ir kitus aspektus, kuriuos
darbdaviai nurodė reklaminiame skelbime. Jeigu galite, nurodykite savo pasiekimus šioje sferoje. Jei
neatitinkate kurio nors iš reikalavimų, parašykite kaip stengsitės šį reikalavimą išpildyti laikui bėgant
arba kokie kiti Jūsų privalumai galėtų sušvelninti šį reikalavimo neatitikimą.
5. Pabrėţkite tai, kuo Jūsų manymu, galite būti naudingas organizacijai ir kaip prisidėsite
prie organizacijos tikslų siekimo.
6. Laišką pasirašykite vardu, pavarde ir parašu (jei nešate popierinį variantą).
7. Perskaitykite savo motyvacinį laišką keletą kartų. Pasistenkite kritiškai įvertinti, ar
laiškas lakoniškas, mintys išdėstytos logiškai, ar nėra paliktų kalbos klaidų.
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Motyvacinio laiško pavyzdys
VARDAS PAVARDENIS
Gatvės g. 31, LT-1111 Kaunas, tel. (8 37) 11 11 11, el. p. aa@aaa.lt
UAB „LLL“ Direktoriui
Romui Romauskui
MOTYVACINIS LAIŠKAS
DĖL PARDAVIMŲ VADYBININKO PAREIGŲ
2011-08-20
Kaunas

Norėčiau dalyvauti konkurse uţimti pardavimų vadybininko pareigoms Jūsų organizacijoje.
Mane sudomino Jūsų pasiūlymas, nes aš norėčiau dirbti telekomunikacinių paslaugų teikimo srityje.
Būtent Jūsų įmonė mane sudomino todėl, kad esate šiuolaikiška, inovatyvi organizacija, siekianti
aukščiausių rezultatų. Tai atitinka mano poţiūrį į profesinę veiklą. Aš tikiu, kad galiu Jums pasiūlyti
reikiamas ţinias, sugebėjimus, asmenines savybes, kurios leistų uţimti Jūsų siūlomas pareigas ir
tikiuosi pateisintų Jūsų atstovaujamos įmonės lūkesčius.
Kaip rodo CV, mano išsilavinimas atitinka Jūsų reikalavimus – turiu verslo administravimo
bakalauro laipsnį. Taigi mano turimos teorinės ţinios leistų sėkmingai vykdyti profesines uţduotis.
Taip pat turiu ir praktinės patirties telekomunikacijų paslaugų teikimo srityje, kurią įgijau 2 m.
dirbdamas įmonėje „XX“― vadybininku. Dirbti vadybinį darbą leidţia ir mano asmeninės savybės –
esu komunikabilus, atsakingas, punktualus, orientuotas į gerus rezultatus. Daugiau informacijos apie
mano išsilavinimą, darbo patirtį, įgūdţius ir asmenines savybes rasite CV.
Tikiuosi, kad mano gebėjimai ir kompetencijos atitiks Jūsų poreikius.

Pagarbiai,
Parašas
Vardas Pavardenis
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Kaip pasitikrinti ir įvertinti, ar Jūs tinkate būti verslininku ?
Prieš pradėdami verslą, turėtumėte savęs paklausti daugelio klausimų. Sėkmingam verslui
nepakanka vien tik noro, nes ne kiekvienas ţmogus gali tapti verslininku. Daugelis gali kur kas
daugiau pasiekti būdami samdomais darbuotojais, todėl rekomenduojame pasitikrinti ir įvertinti, ar Jūs
tinkate būti verslininku.
Jeigu esate nepatenkintas savo dabartine padėtimi ar nepakankamu darbo uţmokesčiu, jei Jums
nepatinka darbas ar išvis jo neturite, jeigu Jus vilioja galimybė pačiam planuoti savo pajamas bei laiką,
būti nepriklausomam, tai geriausia išeitis – kurti savo verslą.
Tačiau gerai pasvarstykite, ar Jūsų nebaugina sunkus ir įtemptas darbas, didelė atsakomybė uţ
šeimos gerovę, nuolatinis stresas ir įtampa?
Ši dalis skirta savianalizei. Ji turėtų padėti paţinti ir įvertinti save, įsitikinti, ar pakankamai
turite verslininkui būtinų savybių. Prieš pradėdami galvoti apie verslą, susimąstykite, kokios prieţastys
paskatino Jus svarstyti šią idėją.
Reikėtų apsvarstyti, kuo norėtumėte uţsiimti, jeigu visą savo laiką galėtumėte skirti tik sau, ir
koks verslas būtų Jums tinkamiausias?
Taigi įvertinkite: savo pomėgius; turimas ţinias ir patirtį; draugų nuomonę apie Jus; kiek laiko
planuojate skirti savo verslui.
Įvertinę atsakymus ir siekdami geriau save paţinti, paklauskite savęs: ar Jūs galite tapti
sėkmingu verslininku?
Į pateiktus klausimus atsakykite visiškai atvirai ir nemeluodami sau.
Ar Jūs turite verslininkams reikalingų savybių?
Taip
Ne
Ar esate uţsispyrę ir atkakliai sieksite savo tikslo?
Ar esate iniciatyvus ţmogus, sugebantis dirbti savarankiškai?
Ar turite atsakomybės jausmą?
Ar trokštate greito atpildo?
Ar esate ir norite būti nepriklausomi?
Ar esate reiklūs?
Ar pasitikite savimi?
Ar nebijote rizikuoti?
Ar esate įţvalgūs?
Ar esate pareigingi?
Ar tikite sėkme?
Ar mokate spręsti problemas?
Ar gerai sutariate su skirtingo charakterio ţmonėmis?
Ar esate sąţiningi?
Ar gerai planuojate ir organizuojate darbus?
Ar mėgstate konkuruoti?
Ar esate tolerantiški nesėkmėms?
Ar galite sunkiai ir daug dirbti?
Ar Jūsų šeima pritaria Jūsų sprendimui pradėti savo verslą?
Jei į visus ar į daugumą klausimų atsakėte neigiamai, siūlytume Jums rimtai apsvarstyti
sumanymą dėl savo verslo. Jeigu tik į kai kuriuos klausimus atsakėte neigiamai, tai šie atsakymai Jums
padės įvertinti savo silpnąsias puses ir tai, kam Jūs, pradėdami verslą, turite skirti ypatingą dėmesį. Gal
vertėtų apsvarstyti galimybę imtis verslo kartu su partneriu, kurio stipriosios savybës yra būtent tos,
kur yra Jūsų silpnosios? Taip, papildydami vienas kitą, sudarytumėte puikią komandą.
Jei į visus pateiktus klausimus atsakėte teigiamai, nesustokite ir toliau ţenkite savo pasirinktu
keliu.
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Jei dar kyla lausimų ir visiško pasitikėjimo nėra rekomenduojame atlikti dar vieną greitą savo
paties verslumo vertinimą. Atsakykite į šiuos klausimus greitai ir sąţiningai, įrašydami skaičių nuo 0
(ţemiausias vertinimas) iki 10 (aukščiausias vertinimas).
1. Ar patinkate sau?
2. Ar patinkate savo kolegoms?
3. Ar esate ryţtingas?
4. Ar esate kūrybingas?
5. Ar jūsų veikla efektyvi?
6. Ar gerai vykdote pavedimus?
7. Ar esate geras lyderis?
8. Ar esate geras komandos narys?
9. Ar atliekate viską, kas būtina, iki galo?
10. Ar lengvai įveikiate kliūtis?
11. Ar esate atsakingas?
12. Ar lengvai bendraujate?
13. Ar ramiai priimate nesėkmę?
14. Ar sėkmingai skatinate kitus?
15. Ar jaučiate asmeninę atsakomybe?
16. Ar esate paslaugus kitiems?
17. Ar pasitikite savimi?
18. Ar jums sekasi?
19. Ar esate linkęs rizikuoti?
20. Ar gerai save paţįstate ?
21. Ar lengvai bendraujate?
Sunkiausia save vertinant verslumo poţiūriu – atsakyti į klausimus greitai ir sąţiningai. Jei
sudėjus visus skaičius jų suma viršija 150, esate puikus kandidatas, galintis padėti organizacijai tapti
versliai. Jei jūsų rezultatas yra 50 ir 100, tūrėtumėte uţsiimti saviugda, kad labiau tikėtumėte ir
pasitikėtumėte savimi. Jei jūsų rezultatas maţesnis nei 50, jums būtina rimtai pamąstyti apie saviugdą,
gal net kreiptis pagalbos į specialistus.
Verslininko testas taip pat gali būti priemonė padedanti apsispręsti ar imtis savarankiškai
verslo. Susipaţinkite su visais ţemiau pateiktais teiginiais. Pagalvokite, ar jie apibūdina Jūsų savybes.
Kai kurie teiginiai gali Jums visai netikti. Įvertinkite kiekvieną teiginį balais nuo 10 iki 0. 10 balų
įvertinkite tą teiginį, kuriam labai pritariate, ir 0 – kuriam labiausiai nepritariate. Stenkitės kuo
nuoširdţiau atsakinėti ir vertinti testo teiginius.
Nepriklausomybė
a. Geriausiai dirbu viena (s), nesinaudodama (s) kitų patarimais.
b. Man saugiau dirbti, kai jaučiu aplinkių paramą.
Lankstumas
a. Esu lankstus(i). Nebijau pokyčių.
b. Memėgstu pastovumą. Man reikia daug laiko, kad prisitaikyčiau prie naujovių.
Vadovavimas.
a. Galiu vadovauti, suburti ţmonių grupę tam tikrai veiklai.
b. Jaučiu maţesnę įtampą, kai kaţkas kitas ima vadovauti veiklai.
Sprendimų priėmimas.
a. Galiu greitai apsispręsti. Nesvyruoju ir pasitikiu savo sprendimais.
b. Kai greitai apsisprendţiu, visuomet pradedu nerimauti, ar nesuklydau.
Įšūkis
a. Mėgstu įšūkius/netikėtas situacijas, nes tuomet atsiranda proga patyrinėti naujas galimybes.
b. Man patinka ţinoti, ko galiu tikėtis kiekvieną dieną.
Atsakomybės priėmimas
a. Mėgstu būti atsakingas uţ tam tikrus dalykus, kontroliuoti visą procesą.
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b. Imsiuos atsakomybės, jei tai būtina. Tačiau man gera, kai kas nors kitas būna atsakingas uţ tam
tikrus dalykus.
Darbo valandos.
a. Dirbsiu ilgiau, nei 8 val., pagal individualų darbo grafiką.
b. Norėčiau nusistovėjusios darbo tvarkos, pastovių darbo valandų.
Nuoseklumas.
a. Visuomet baigiu pradėtus darbus. Kai apsisprendţiu, niekas negali manęs sustabdyti.
b. Tam tikrą laiką galiu dirbti labai intensyviai. Jei kaţkas nesiseka, galiu atidėti pradėtą darbą.
Balų skaičiavimas. Sudėkite visų A teiginių įvertinimus, taip pat sudėkite visų B teiginių įvertinimus.
Jei A teiginių balų suma viršija B teiginių balų sumą – galite būti verslininku. Gerai jausitės kurdami ir
vadovaudami nuosavam verslui, nes tai atitiktų jūsų vertybes. Jei surinkote didesnę balų sumą
vertindami B teiginius, tuomet nuosavo verslo kūrimas yra Jums nelabai tinkama veikla.
Aiški, pamatuota, konkurencinga ir perspektyvi verslo idėja
Prieš pradėdami verslą, įvertinote save, o dabar dar turite įvertinti ir savo verslo idėją. Bet kurio
verslo pagrindas – aiški, pamatuota, konkurencinga ir perspektyvi sėkmingai įgyvendinta idėja. Todėl
pradėkite nuo jos. Norite pradėti verslą – įvertinkite ir tai, ką mokate, ir tai, ką mėgstate, nes sėkmė
daţniausiai ateina suderinus profesiją ir pomėgius. Pradedant verslą svarbiausia – turėti idėją, kuri
įgyvendinta padės potencialiems pirkėjams pasiūlyti paslaugą ar produktą, kurio iki šiol trūko, o gal ir
visai nebuvo. Sėkmingai įgyvendinta gera idėja pradės nešti jums pelną.
Išanalizuokite, ar verslas bus naudingas Jums ir Jūsų klientams, ar jis bus pelningas,
pabandykite nustatyti idėjos naujumą. Patartina pradėti realizuoti savo verslo idėją tik išsiaiškinus,
kokių rezultatų Jūs tikitės ir kuo rizikuojate. Pabandykite atsakyti į kelis toliau pateiktus klausimus,
kurie padės suprasti, ar einate teisingu keliu:
 Kiek kainuos verslo pradţia?
 Ar pakankamai turite lėšų?
 Jeigu reikės papildomo finansavimo, ar sugebėsite patenkinti bankų keliamus reikalavimus?
 Ar gerai išstudijavote būsimos prekės ar paslaugos rinką?
 Kuo Jūsų idėja pranašesnė uţ kitas, jau įgyvendintas?
 Kodėl Jūsų pagaminta prekė ar teikiama paslauga bus reikalinga?
 Kas bus Jūsų vartotojai ir ar juos ţinote?
 Kas bus Jūsų konkurentai?
 Ar pajėgsite konkuruoti su jau veikiančiais ir rinkoje įsitvirtinusiais konkurentais?
 Kuo esate pranašesni uţ savo konkurentus?
 Ar numanote, kokią rinkos dalį galėtumėte uţimti?
 Ar Jūsų prekės ar paslaugos rinka yra didėjanti, ar maţėjanti?
 Ar yra vietos rinkoje dar vienai panašiai prekei ar paslaugai?
 Kada prekės gamyba ar paslaugos teikimas taps pelninga veikla?
Atsakę į šiuos klausimus Jūs turėtumėte įsitikinti, ar Jūsų verslo idėja yra gera ir ar gali ji Jums
atnešti sėkmę.
Nusprendus pradėti verslą kaime būtina atsiversti Lietuvos ţemės ūkio ministerijos tinklalapį
ir pasiţiūrėti, kokios veiklos rūšys kaime skatinamos. Išsiaiškinti, kokia parama iš Europos ţemės ūkio
fondo skiriama kaimo plėtrai, kokie kaimo plėtros procesai laikomi efektyviais ir yra skatinami.
Numatyta, kad iki 2013 metų Europos ţemės ūkio fondo parama bus skiriama didinti ţemės, maisto
ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumą.
Tai yra skatinamas jaunųjų ūkininkų įsikūrimas ar, atvirkščiai, pasitraukimas iš prekinės ţemės
ūkio gamybos. Parama teikiama pusiau natūriniam ūkininkavimui, ţemės ūkio valdų modernizavimui,
miško ekonominės vertės didinimui ir kt.
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Kita kryptis, finansuojama ES lėšomis, – aplinkos ir kraštovaizdţio gerinimas. Paramą
galima gauti ne ţemės ūkio paskirties ţemę pirmą kartą apţeldinant mišku, atkuriant miškininkystės
potencialą ir kt. Paramos gali kreiptis ir ūkininkaujantys maţiau palankiose vietovėse ir kt.
Be to, iš šio fondo finansuojami ir bendruomeniniai kaimo vietovėse veikiančių vietos plėtros
grupių koordinuojami ir / ar įgyvendinami projektai ir iniciatyvos. Palyginti daugiau galimybių
sulaukti finansavimo kaime turi tie, kurie turi idėjų kurti ir plėtoti alternatyvius, ne ţemės ūkio
veiklos, verslus, pvz., kaimo turizmo verslą, atgaivinti ir populiarinti senuosius amatus ir pan., skirta
ne ţemės ūkio verslams kaimo vietovėse plėtoti. Paramos gali kreiptis visi turintys idėjų, kaip pagerinti
gyvenimo kokybę kaime ir didinti kaimo gyventojų uţimtumą. Šiems tikslams parama verslui teikiama
pagal tris priemones:
 „Perėjimas prie ne ţemės ūkio veiklos“,
 „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“,
 „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“.
Apskritai paramos gali kreiptis ūkininkai, kaimo gyventojai, labai maţos, maţos ar vidutinės
įmonės, kurių verslo projektas:
 remtų kaimo gyventojų, ypač jaunimo ir moterų, verslo iniciatyvas;
 uţtikrintų kaimo gyventojams darbo vietas;
 skatintų aukštesnės kokybės, didesnę pridėtinę vertę turinčių produktų kūrimą ūkininkų
ūkiuose;
 remtų ir gaivintų kaimo paveldo vertybes;
 skatintų paslaugų, amatų plėtrą;
 maţintų ūkininkų ir kitų asmenų priklausomybę nuo ţemės ūkio veiklos, remiant platų ne
ţemės ūkio veiklų diapazoną;
 stiprintų veikiančių labai maţų įmonių gyvybingumą ir skatintų jų modernizavimą;
 didintų kaimo turizmo sodybų patrauklumą;
 didintų vietovių kaime (stovyklaviečių), skirtų trumpalaikiam poilsiui ir (arba) nakvynei,
skaičių;
 gerintų rekreacinę infrastruktūrą kaime ir kt.
3.6. Būsimo verslo planavimas: nuo idėjos iki verslo plano
Prieš pradedant veiklą reikia viską gerai apmąstyti ir suplanuoti. Vienas iš svarbesnių etapų,
norint pradėti savo verslą ar jį išplėsti, yra verslo plano rengimas. Verslo plano uţduotis nėra vien tik
aptarti veiklos detales, ji kartu privalo vesti į svarbiausią tikslą – pelną. Be tokio plano Jūs negalite
tikėtis nei būsimų verslo partnerių, nei finansinės paramos.
Apsisprendę dirbti sau nepamirškite, kad gera verslo idėja gali šauti į galvą bet kur ir bet kada –
prieš uţmiegant ar tik atsibudus, skaitant, ţaidţiant su vaikais, parodoje, prekybos centre, keliaujant.
Kartais uţuominą galima aptikti ten, kur jos visai nesitikima. Todėl turėkite šalia specialią uţrašų
knygelę ir uţsirašykite kiekvieną sumanymą! Kita vertus, nebijokite imtis savo verslo ir tada, jei jūs –
ne pirmieji rinkoje. Kartais į tradicinį verslą reikia paţvelgti nauju kampu. Taip pat galima pirkti jau
veikiančias verslo idėjas franšizės būdu.
Tačiau svarbu ţinoti ir tai, kad pati idėja dar nėra tikroji subrandinta verslo idėja. Kad tokia
taptų, ji turės būti visapusiškai plėtojama ir ruošiama, kad galėtų būti finansuojama ir sulauktų sėkmės
rinkoje. Prieš pradėdami plėtoti savo verslo idėją, turite apytiksliai nustatyti jos naudą klientams,
galimybes ją įgyvendinti, įvertinti, ar ji bus pelninga. Vertėtų pasitikrinti, ar jūsų idėjos dar niekas
neuţpatentavo. Ir pagalvoti, iš kur gauti pinigų jai įgyvendinti. Diskutuokite apie savo idėją su
draugais, dėstytojais, specialistais ar potencialiais klientais: kuo intensyviau ir plačiau idėją
pristatysite, tuo aiškiau galėsite apibrėţti jos naudą ir galimybes rinkoje.
Rinkos sėkmės raktas yra ne puikios prekės, o patenkinti klientai. Ţmonės pinigus leidţia tam,
kad tenkintų savo poreikius ar išspręstų problemas. Todėl turite aiškiai apsibrėţti, kokią naudą
vartotojas gaus pirkdamas jūsų prekes ar paslaugas. Tie, kurie sako: „Mūsų naująjį prietaisą sudaro 25
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proc. maţiau detalių”, galvoja apie gaminį. Tie, kurie sako: „Mūsų naujasis prietaisas klientui sutaupo
25 proc. laiko ir 20 proc. išlaidų”, galvoja apie klientą. Kitas sėkmingos verslo idėjos poţymis – kokio
dydţio yra siūlomos prekės ar paslaugos rinka, kokiai tikslinei klientų grupei ji skirta. Įvertinkite
galimą konkurenciją. Pagalvokite, kodėl ir kaip jūsų verslo idėja padės įveikti konkurentus.
Rengiant verslo planą, galioja kelios pagrindinės taisyklės:
Aiškumas. Verslo plano struktūra turi būti aiški ir logiška. Verslo planas įtikina ne statistinių
duomenų ir analizių gausa, o atskirų teiginių išdėstymu pagal svarbą ir dėmesio sutelkimu į esminius
dalykus. Rekomenduotina verslo plano apimtis – apie 30 puslapių.
Dalykiškumas. Verslo plano stilius turi būti dalykinis. Perdėtai entuziastinga kalba trukdo,
kelia nepasitikėjimą. Ţalinga yra ir pernelyg kritiškai pristatyti savo projektą, nurodyti praeities
nesėkmes. Duomenis verslo plane pateikite dalykiškai ir teisingai.
Paprastumas. Rašote verslo planą detalesnį, nes jį skaitys potencialūs investuotojai.
Nemanykite, kad techninių detalių gausa padarys kompetentingo verslo plano įspūdį. Tik labai retais
atvejais į pateiktą medţiagą gilinsis technikos ekspertai. Daţnai kur kas labiau vertinamas paprastas
pristatymas, aiškinamasis brėţinys ar nuotrauka. Jei norite, gamybos proceso ar techninę gaminio
informaciją pateikite prieduose.
Vientisumas. Jeigu verslo planą rengė keletas ţmonių, visą turinį sujungti į vientisą tekstą
turėtų vienas ţmogus.
Tvarkingumas. Tas pats vientisumo reikalavimas galioja ir verslo plano formai. Tai
įgyvendinti padeda atitinkamai parinktas šriftas, tvarkingai parengti ir informatyvūs grafiniai vaizdai,
turinys, puslapinės antraštės su įmonės logotipu, įrišimas ar susegimas.
Verslo plano santrauka. Verslo plano santrauka turi sudominti potencialius investuotojus,
kurie pirmiausia ją perskaito ir sprendţia, ar skaityti visą verslo planą. Santrauka – tai ne įvadas, o visų
svarbiausių jo sudedamųjų dalių apibendrinimas. Santraukai perskaityti turėtų uţtekti 5–10 minučių.
Verslo planas – tai dokumentas, kuriame pateikiama verslo sumanymo esmė, naujo verslo
esamoji padėtis, numatomi įvairūs poreikiai bei laukiami rezultatai. Tai turi būti nuolatinis įmonės
vadovo darbo įrankis, kuris juo kasdien naudojasi ir daţnai tobulina, nes gyvenime nieko nėra pastovaus.
Plane reikia numatyti trumpalaikius ir ilgalaikius firmos veiklos tikslus, būsimųjų produktų ar
paslaugų ypatybes, būsimąją rinką ir galimybes pasiekti tai, ką suplanuosite, galimus veiksmus, jei
pasikeistų aplinkybės.
Verslo plano sudarymas priverčia jo sudarytoją nagrinėti įvairius sumanymo aspektus, iš anksto
numatyti galimus sunkumus ir paruošti jų sprendimą. Verslo planas reikalingas ir verslininkams, ir
finansuotojams, kadangi jis:
- verčia ţiūrėti į sumanymą kritiškai ir objektyviai;
- padeda nustatyti firmos sugebėjimą išgyventi konkurencijos sąlygomis;
- verčia išnagrinėti veikimo planą ir laukiamus rezultatus;
- padeda siekti uţsibrėţto tikslo;
- informuoja apie rinkos galimybes ir būdus jai uţimti;
- leidţia išvengti netikėtumų versle;
- parodo, kiek, kam, kada ir kuriam laikotarpiui reikia pinigų;
- padeda greitai ir suprantamai paaiškinti savo ketinimus bankininkams, investuotojams,
partneriams.
Pradėdami savo veiklą jausitės kur kas tvirčiau, jei pats sudarysite savo verslo planą. Tuomet
ţinosite kiekvieną “smulkmeną”, kiekvieną skaičių savo parengtame verslo plane ir juo galėsite
vadovautis tarytum ţemėlapiu, kuris padės pasiekti uţsibrėţtą tikslą. Verslo plano sudarytojas
priverstas įvairius atsakymų variantus įsivaizduoti, ţinoti, kaip jis pasielgs vienu ar kitu atveju, geriau
pasirengti sunkumams iš anksto ir numatyti, kaip juos įveiks. Būsimąsias savo veiklos klaidas ir
trūkumus geriau pastebėti rašant, negu patirti praktiškai. Be to, rašydami verslo planą, susipaţinsite su
planavimo procesu. Juk rengiamame verslo plane neįmanoma visko numatyti. Todėl, įsisavinę
planavimo procesą galėsite operatyviai reaguoti į neišvengiamus verslo aplinkos pokyčius. Realus ir
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išsamus verslo planas Jums bus nuolatinis pagalbininkas versle, visus įtikins, kad projektas yra gerai
apgalvotas.
Klausimai, padėsiantys parengti verslo planą:
Šie klausimai yra tik rekomendacinio pobūdţio ir nebūtina į visus išsamiai atsakyti. Ţinoma, gal
norėsite aprašyti ir tai, ko čia neklausiama.
1. Prekė ar paslauga
 Kokią tieksite prekę ar teiksite paslaugą? Kokią naudą tai atneš vartotojui?
 Ar ši idėja yra išskirtinė? Kuo?
 Ar idėja yra apsaugota? Gal reikia patento?
 Ar jūsų veiklai reikės licencijos(ų), kokia jų kaina?
 Kas bus jūsų klientai? Kaip juos pritrauksite?
 Ko jums reikia, kad pradėtumėte prekę gaminti, teikti paslaugą?
 Kaip numatote plėstis? Kas jums gali sutrukdyti ir kaip nuo to apsisaugosite?
2. Rinka ir konkurencija
 Su kuo konkuruosite? Kuo jūsų prekė ir paslauga bus pranašesnė uţ konkurentų?
 Kiek turėsite pirkėjų? Kokio dydţio bus jūsų produkto rinka?
 Kiek laiko išlaikysite savo konkurencinį pranašumą? Kodėl?
 Kaip į jūsų pasirodymą rinkoje reaguos konkurentai? Koks bus jūsų atsakas į šią reakciją?
3. Rinkodara ir pardavimas
 Kiek planuojate parduoti? Kokia kaina? Kiek turėsite išlaidų?
 Kokių reikės gamybos pajėgumų?
 Ar remsitės skverbimosi strategija, ar numatote iš pat pradţių „nusigriebti“ kuo daugiau pelno?
 Pagrįskite savo sprendimą!
 Ar numatote imtis rinkodaros? Ar reklamuositės ir kaip?
 Kokių tolesnių ţingsnių prireiks prekės ar paslaugos pasiūlymui parengti?
4. Verslo organizavimas
 Ką darysite patys, o kokias paslaugas pirksite?
 Su kokiais partneriais bendradarbiausite?
 Kokia jūsų įmonės struktūra?
 Kokių ţmonių reikia numatytai prekei gaminti ar paslaugai teikti?
5. Valdymas ir darbuotojai
 Kas yra jūsų komandos nariai ir kuo jie pasiţymi: išsilavinimu, darbo patirtimi, ţiniomis,
rezultatais, profesine kompetencija?
 Kokios patirties ir gebėjimų komandai trūksta? Kaip ir kuo rengiatės komandą papildyti?
 Kaip bus paskirstytos uţduotys?
6. Įgyvendinimas
 Kaip bus organizuojamas jūsų verslo idėjos įgyvendinimas?
 Kokius uţsibrėţėte ilgalaikius tikslus? Išvardykite konkrečius tolesnius ţingsnius.
7. Rizika
 Kokia yra rizika (rinka, konkurencija, technologija, plėtra) įgyvendinant jūsų verslo
sumanymą?
 Kaip tikitės šią riziką įveikti?
8. Finansų planas ir finansų strategija
 Kiek planuojate lėšų skirti verslui, kiek planuojama gauti pajamų, pelno?
 Ką siūlo bankai ir išperkamosios bendrovės? Jų reikalavimai?
 Ar yra galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos parama?
 Kas finansuos?
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Verslo planas yra puiki priemonė pasitikrinti savo verslo idėją. Gali būti, kad atlikus tam tikrus
skaičiavimus ar giliau paţvelgus į kai kurias kuriamo verslo problemas, Jūsų pasirinkta verslo idėja
nublanks, arba, priešingai, dar labiau sustiprės Jūsų pasiryţimas ją įgyvendinti.
Verslo plano Jums prireiks ne tik pradedant verslą, bet ir jį plečiant, jei kreipsitės į banką dėl
paskolos ar sieksite atkreipti potencialių investuotojų dėmesį į savo verslą.
Keletas rekomendacijų, padėsiančių apie savo verslo plėtrą galvojančiam verslininkui
parengti patrauklų verslo planą.
Prieš pradedant rengti verslo planą būtina apgalvoti bei įvertinti kritinius planavimo veiksnius,
išsiaiškinti įprastinius planavimo sunkumus bei pasiruošti jų išvengti.
Ne maţiau svarbu yra ţinoti, kas ir kaip skaitys verslo planą, kam jis bus naudojamas. Verslo
plano sėkmė priklauso ne tik nuo turinio, bet ir nuo jo pateikimo formos, kadangi skaitantieji neretai
gerą formą netiesiogiai sieja su geru turiniu. Nederėtų pamiršti, kad nemaţai finansuojančių institucijų,
įskaitant ir struktūrinių fondų paramą administruojančias institucijas, turi verslo planui savų
reikalavimų.
Dokumentas turi atrodyti patraukliai, bet ne prabangiai, būti tvarkingas, kokybiškai
išspausdintas. Verslo planas turi būti parašytas taisyklinga kalba, dalys išdėstytos logiškai, jame turi
būti lengva rasti norimą informaciją.
Sumanymas turėtų būti pateiktas ne tik tiksliai ir aiškiai, bet ir koncentruotai (rekomenduojama
verslo plano apimtis - 20-60 puslapių).
Viršelis turėtų atrodyti solidţiai, taip, kad jau iš pirmo ţvilgsnio dokumentas keltų pasitikėjimą.
Ant viršelio patartina pateikti įmonės kontaktus: pavadinimą, adresą, ei. pašto adresą, telefono bei
fakso numerius, kad investuotojas galėtų lengvai susisiekti su VP pateikėju. Taip pat reikia nurodyti
verslo plano parengimo metus ir mėnesį
Ypatingai svarbų vaidmenį verslo plane atlieka santrauka. Daţniausiai tik ją perskaitęs
potencialus investuotojas nusprendţia, ar verta toliau gilintis į pateiktą verslo idėją. Todėl labai svarbu
1-3 lapų apibendrinime įtaigiai pristatyti verslo plano tikslą, verslo idėjos, jos įgyvendinimo ir
valdymo esmę, potencialą rinkoje, reikiamą finansavimą ir prognozuojamą naudą kompanijai ir
investuotojams.
Planas turi būti orientuotas į ateitį, pateikiant tendencijas ir prognozes, kurios išryškina idėjos
potencialą. Praeities pastebėjimai, tendencijos reikalingos tik tiek, kiek padeda pagrįstai prognozuoti
ateitį.
Reikia vengti perdėjimo, nepagrįstumo, nes tai pastebėjus kyla abejonės dėl paties plano ir
idėjos kokybės. Reikia pateikti ne tik geriausio, bet ir blogiausio bei tikėtiniausiu atvejo scenarijus,
nurodyti kritines sumanymo vietas. Nederėtų pasirinkti kardinaliai besiskiriančių bei sunkiai
pagrindţiamų prielaidų - tai verčia abejoti tiek verslo aplinkos stabilumu, tiek investicijos saugumu.
Plane geriau sutelkti dėmesį tik į vieno pagrindinio sumanymo galimybes, nesistengti aprėpti
per daug. Būtina nusistatyti tikslinę rinką, tyrimais įrodyti jos potencialą. Tačiau jokiu būdu negalima
kaip tyrimą pateikti kelių asmenų apklausą. Geriausia remtis oficialiais duomenimis arba konsultacinių
bendrovių atliktais tyrimais.
Verslo planas nėra formalumas. Jis turi sudominti skaitytoją, kuriam verslo planas galbūt yra
pirmoji paţintis su įmone. Verslo planą pagyvina grafikai, prekės nuotraukos, brėţiniai ar piešinukai.
Jie turi būti geros kokybės ir aiškūs.
Verslo sąlygos nuolat kinta, tad ir verslo planų rengimas yra nesibaigiantis procesas. Verslo
plano struktūra ir pobūdis skiriasi beveik kiekvienu konkrečiu atveju, tad stengtasi pateikti tik
svarbiausią ir universaliausią informaciją.
Verslo plano struktūra priklauso nuo aplinkybių. Tačiau yra bendri principai, kurie padeda
parengti geresnį verslo planą.
Rekomenduotina verslo plano apimtis yra 20 - 60 lapų, bet priklausomai nuo sumanymo
ypatybių jis gali apimti nuo 10 iki 100 lapų. Verslo plano apimtis taip pat priklauso nuo įmonės
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veiklos specifikos bei turimos informacijos kiekio. Pilnos finansinių skaičiavimų lentelės ir panaši
informacija pateikiama verslo plano prieduose, kad būtų lengviau skaityti dėstomąją dalį. Prie verslo
plano įmonės taip pat pateikia 2-3 metų finansines ataskaitas: pelno (nuostolio) ataskaitą, pinigų srautų
ataskaitą ir balansą.
Verslo planui nustatytos grieţtos struktūros nėra, tačiau kai kurios dalys yra esminės ir būtinos.
Verslo plano dalių skaičius gali svyruoti nuo 5 iki 12. Suprantama, dideliems ir sudėtingiems
projektams, kuriuose aptariama labai daug įvairių veiksnių, verslo plano dalių reikia daugiau. Tuo
tarpu paprastesniuose verslo planuose dalių gali būti maţiau, jas galima jungti. Rekomenduojama
verslo plano struktūra:
1. Santrauka
2. Įmonės pristatymas
3. Rinka ir rinkodara
4. Tyrimai, projektavimas ir produkto sukūrimas
5. Gamybos apţvalga
6. Valdymas ir darbuotojai
7. Projekto įgyvendinimo grafikas
8. Finansinis-ekonominis projekto pagrindimas
9. Rizika
10. Bibliografija. Priedai
Kai kurios dalys gali būti sujungiamos ir išdėstomos šiek tiek kitaip. Sakykime, galima sujungti
4-7 dalis ir pavadinti Projekto pristatymu. Tuomet į Projekto pristatymo dalį reikėtų įtraukti su įmone
susijusius rinkodaros dalykus (rinkodaros strategiją, rinkodaros veiksmų planą).
Toliau pateikiame verslo plano dalių apibūdinimą.
1. Santrauka. Nevykusiai parašyta santrauka gali būti pirmoji ir paskutinė skaitytojo
perskaityta verslo plano dalis. Santrauka turi perteikti esmę viso to, kas bus detaliai pateikta toliau ir
būti ne ilgesnė nei 3 lapai. Kadangi tai yra pirmiausiai skaitoma plano dalis, ji turėtų kuo geriau
atspindėti viso dokumento kokybę, taigi jos rengimui reikėtų skirti nemaţai dėmesio. Santraukoje
reikia įtikinti skaitytoją, kad įmonės planai realūs ir įvykdomi. Svarbu nuoseklumas - dėstomi dalykai
turi būti logiškai susiję tarpusavyje, atsiţvelgiama į visą verslo plano struktūrą.
Santraukoje turi būti pateikta sumanymo esmė, galimybės įsitvirtinti rinkoje, esminiai sėkmės
faktoriai, finansavimo poreikiai ir būsima nauda investuotojui ar bankui, o taip pat pagrindiniai VP
finansiniai-ekonominiai numatomos veiklos rezultatai. Visa tai reikia išdėstyti taip, kad sudomintų ir
skatintų investuotoją perskaityti visą dokumentą.
Svarbu:
• Santrauka — tai plano esmė, o ne plano pastraipų rinkinys. Tiesiog išimtos iš teksto jos
prastai dera tarpusavyje ir retai kada išlaiko skaitytojo susidomėjimą.
• Santrauka rengiama paskutiniame verslo plano rengimo etape, uţbaigus visas kitas
dalis. Taip paprasčiau nepasiklysti struktūroje ir dėstomame turinyje.
• Santraukoje apibrėţkite, kas bus daroma, kaip tai bus atliekama, kodėl bus taip
veikiama, kada tai bus vykdoma, uţ ką kas bus atsakingas, koks bus pelnas irpan.
• Santraukoje neturi būti duomenų ar informacijos, kurių nėra plane.
• Svarbu vengti tuščiaţodţiavimo. Santrauka turi būti glausta ir informatyvi.
2. Įmonės pristatymas. Pristatoma pati įmonė ir jos esama situacija. Nurodomas įmonės tipas,
pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, kur ir kada įmonė
registruota, sąskaitų numeriai, duomenys apie steigėjus. Pateikiami esminiai faktai iš įmonės istorijos
ir dabartinės veiklos, pristatomas įmonės valdymas, organizacinė struktūra, personalas, aprašoma
esama įmonės finansinės būklės situacija ir jos įvertinimas.
Apibūdinant dabartinę ūkio subjekto veiklą ir rezultatus nurodoma, kiek ir kokios produkcijos
pagaminama, paslaugų suteikiama per metus, koks kiekis ir kur realizuojama. Šioje plano dalyje
paprastai pateikiama keletas finansinių rodiklių, apibūdinančių įmonės finansinę situaciją, pelningumą
ir likvidumą.

54

Nederėtų persistengti aprašant įmonės istoriją. Pakanka keleto svarbiausių praeities datų su
trumpais paaiškinimais. Siek tiek daugiau dėmesio reikėtų skirti paskutiniams pasiekimams ar svarbiems
įvykiams.
Vertėtų pernelyg neakcentuojant paminėti veiklos partnerius, kurių dėka įmonė pasiekė
išskirtinius toje verslo šakoje rezultatus (pvz., perkančius produkciją ar tiekiančius ţaliavas ne rinkos
kainomis, finansuojančius daugiau nei įprasta ir pan.) ir trumpai paaiškinti jų motyvus.
Tokia informacija gali padėti išvengti verslo plano skaitytojų klausimų ar įtarimų.
3. Rinkodaros (marketingo) dalyje kiek apibendrintai ir supaprastintai išdėstomas rinkodaros
planas. Jei įmonė ar verslininkas tokio dar neturi, šiai daliai reikėtų skirti daugiau dėmesio. Informacija,
surinkta rengiant rinkodaros planą, padeda geriau suprasti verslą. Šioje dalyje verslininkas turi įtikinti
investuotojus, kad produktas turės rinką (vartotojus), kad rinkodaros tikslai pasiekiami (pardavimų
prognozės), kad konkurencija įveikiama, ir parodyti, kokiu būdu tai bus įgyvendinta.
Parengti rinkodaros dalį daţnai yra sunkiausia. Daugeliui verslininkų sunku atlikti rinkos
tyrimus bei analizę ir parengti tokį rinkodaros planą, kuriuo įrodytų finansuotojams, kad pardavimų
prognozės pagrįstos. Ši plano dalis labai svarbi, kadangi nuo rinkodaros labai priklauso, ar verslo idėja
atneš naudą verslininkui ir investuotojui. Nuo potencialių pardavimų apimties priklauso pelnas, o taip
pat ir gamybos apimtis, rinkodaros strategija, reikalingos paskolos dydis, nuosavo kapitalo dydis ir kt.
Rinkodarai skirtą verslo plano dalį turėtų sudaryti šie punktai:
1. Rinkos apibūdinimas
2. Konkurencijos joje analizė
3. Rinkodaros tikslai bei rinkodaros strategija
4. Rinkos segmentavimas
5. Rinkodaros veiksmų planas (produktas, paskirstymo kanalai, kainos, reklama)
6. Rinkodaros veiklos kaštai
Šie rinkodaros dalies punktai detalizuoja bendrą rinkodaros planą, kuris turėtų nusakyti, kas
turi būti padaryta, kaip tai bus padaryta ir kas tai darys. Visuose punktuose būtina nurodyti pateiktų
duomenų šaltinius ir analizei atlikti naudotus metodus.
Visa pateikiama informacija turi būti pagrįsta tam tikrais tyrimais. Geriausia remtis
oficialiais šaltiniais arba konsultacinių įmonių atliktais tyrimais. Neturėdamas pakankamai lėšų ar
oficialių šaltinių, smulkus verslininkas gali pats atlikti rinkodaros tyrimus (kainos, pranašumai,
segmentavimai ir pan.), tačiau tai būtina nurodyti ir smulkiau paaiškinti, kaip tyrimai atlikti ir kuo
remiantis buvo prieita prie atitinkamų išvadų.
Visi minėti rinkodaros dalies punktai reikalingi parduodant bet kurį produktą ar paslaugą.
Tačiau kartais smulkiam verslininkui, turinčiam nedaug klientų, nėra ekonomiškai tikslinga atlikti
išsamius tyrimus. Tokiu atveju pardavimus prognozuoti galima pateikiant ketinimo sutarčių su klientais
kopijas. Vis dėlto tai daţniausiai yra tik pagalbinė priemonė, taikytina kartu su kitais įrodymais.
Rinkodaros kaštai turi būti gerai įvertinti ir paliktas tam tikras lėšų rezervas. Galimos
konkurentų paskelbtos nuolaidų akcijos ar kiti veiksmai reikalaus atitinkamos kainų korekcijos, išlaidų
pardavimų stimuliavimui, o tai atsilieps pelnui. Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas garantiniam
aptarnavimui. Jo kaštai skaičiuojami atsiţvelgiant į garantinių atvejų dalį visoje produkcijoje (šimtui,
tūkstančiui vienetų ir pan.).
4. Tyrimai, projektavimas ir produkto sukūrimas. Ši informacija verslo plane pateikiama,
kai verslo idėja susijusi su naujo produkto pateikimu rinkai. Suprantama, jei produktas nėra kuo nors
ypatingai naujas, ši dalis nėra reikalinga. Tokiu atveju produktas apibūdinamas rinkodaros dalyje.
Jei vis tik yra kuriamas naujas produktas, tuomet Tyrimų, projektavimo ir produkto sukūrimo
dalies svarbiausi punktai gali būti šie:
1. Projektavimo ir produkto sukūrimo planai
2. Techninių tyrimų rezultatai
3. Tyrimams reikalinga pagalba
4. Produkto sukūrimo kaštai
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Šioje verslo plano dalyje turi būti atskleisti naujo produkto kūrimo aspektai: tyrimai,
projektavimo ir kiti produkto kūrimo darbai, jiems atlikti reikalingas laikas, išlaidos ir specialieji
bandymai, jei tokių reikia. Trumpai tariant, perskaičius dalį neturi kilti jokių abejonių, kad naują
produktą galima sukurti ir tai nėra verslininko nepagrįsta svajonė. Norint išsamiai paruošti šią plano
dalį, verslininkui rekomenduotina pasitelkti techninius specialistus. Informacijos vaizdingumo tikslais
vertėtų panaudoti planus, eskizus, brėţinius, maketus, skaičiavimus, lenteles ir pan.
5. Gamyba. Ši dalis skirta gamybinio pobūdţio įmonėms. Tačiau dalis gali būti pritaikyta ir
paslaugų teikimo įmonės verslo plane. Tereikia suvokti, kad paslaugų teikimas taip pat yra tam tikro
produkto (t.y. paslaugos) sukūrimas ir pateikimas rinkai (t.y aprašomus gamybos etapus galima
pritaikyti ir paslaugų teikimui, atsisakant grynai gamybinių aspektų).
Šioje dalyje apibūdinama šiuo metu gaminama ir parduodama produkcija bei numatomos
naujos produkcijos gamybos apimtys. Šie duomenys yra technologijų, materialinių ir finansinių
išteklių, darbo vietų poreikio planavimo pagrindas.
Taip pat apibūdinami dabartinės parduodamos produkcijos pagrindiniai poţymiai, atitikimas
galiojantiems standartams, aplinkosaugos ir sanitariniams-higieniniams reikalavimams. Aprašomi
esami ir nauji technologiniai procesai, pradedant produkcijos gamybai reikalingų išteklių įsigijimu ir
baigiant pagamintos produkcijos paskirstymu.
Nurodant pasirinktas patalpas, turi būti aišku, kokiais pagrindais jos bus naudojamosnuomos, nuosavybės ir kt.
Patartina didesnei gamybos apimčiai pateikti įrengimų išdėstymo planą su ţaliavų ir
produkcijos judėjimo kryptimis. Tai padeda lengviau suprasti gamybos procesą ir jo organizavimo
racionalumą.
Transportavimo būdai ir atstumai iki tiekėjų ir vartotojų turi būti pagrįsti, racionalumo tikslu
transportuojančios mašinos gali atlikti ne tik pagrindinę funkciją. Pvz., nuveţusi produkciją mašina
gali parveţti ţaliavas. Jei tai bus daroma, būtina paminėti ir paaiškinti. Transportavimo kelius galima
pateikti ţemėlapyje. Transportavimo paslaugos daţnai perkamos iš transporto kompanijų.
Tiekimo sąlygas pagrįsti reikia jau sudarytomis sutartimis arba ketinimų memorandumu, kurie
įsegami prieduose. Jei tokių sutarčių dar nėra, galima tiekimo kainas grįsti rinkos kainomis, kurioms
įvertinti naudojami oficialūs duomenys arba rinkos tyrimo rezultatai.
Nurodomi darbuotojų atlyginimai, jei jie pastebimai skiriasi nuo to regiono oficialių vidutinių
atlyginimų (tiek į didesnę, tiek į maţesnę pusę), turi būti gerai pagrįsti ir paaiškinti.
Kaštų įvertinimai turi būti kuo detalesni. Reikia įvertinti ir galimus garantinio taisymo atvejus,
kuriems paprastai numatomas tam tikras pardavimų procentas, ir viską labai gerai pagrįsti.
6. Valdymo dalyje aprašomas įmonės darbo jėgos organizavimas: valdymas, nurodant
darbuotojų skaičių padaliniuose; įmonės darbo organizavimas: pamainų skaičius, sezoniškumas;
pristatomi vadovaujantys asmenys, pateikiama informacija apie atlyginimų sistemą. Šioje dalyje
galima išskirti tokius punktus:
1) Nuosavybės forma, pagrindiniai partneriai, akcininkai, pajininkai
2) Duomenys apie vadovus
3) Organizacinė įmonės struktūra ir vadovų atsakomybės aprašymas
4) Atlyginimų sistema ir dydţiai
Reikėtų nurodyti, kokius atlyginimus, kokiu pagrindu (pareiginis, uţ išdirbį numatytos
premijos uţ rezultatus ir pan.), kokia forma ir kuriuo laikotarpiu gaus darbuotojai. Patartina detalesnę
informaciją pateikti tik apie valdančiuosius darbuotojus, tuo tarpu ţemesniąsias grandis galima aptarti
apibendrintai, nurodant darbuotojų skaičių, vidutinį atlyginimą mokėjimų daţnumą premijas ir kitus
atlyginimo ypatumus.
7. Projekto įgyvendinimo grafikas. Šioje dalyje reikėtų pristatyti projekto įgyvendinimo
grafiką pateikiant pagrindinių darbų atlikimo etapus, jų uţbaigimo terminus ir tarpusavio
priklausomybę. Kuo detalesnis grafikas, tuo įtikinamesni įspūdį palieka galimam finansuotojui, kad
verslas yra nuodugniai apgalvotas, todėl maţesnė jo rizika.
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Pagrindinių darbų grafikas sudaromas nuosekliai, „ţingsnis po ţingsnio", parodant atskirų darbų
palaipsnį atlikimą. Etapai gali būti sudaromi planavimo pagrindu laikant bet kokį patogų laiko
intervalą: ketvirtį, mėnesį, savaitę. Čia yra svarbu suderinti šį laiko intervalą su tokiomis veiklomis
kaip produkto proje'ktavimas bei sukūrimas, pardavimų prognozavimas, valdymo grupės sudarymas,
gamybos ir kitos veiklos prognozavimas ir rinkos planavimas.
8. Finansinis - ekonominis projekto pagrindimas. Ši verslo plano dalis parodo potencialų
įmonės gyvybingumą. Finansinio-ekonominio projekto pagrindimo dalyje informacija pateikiama
lentelių forma su glaustais paaiškinimais, o detalios ataskaitos pateikiamos prieduose. Taip
nesimaišoma ir nepasimetama dėstomose mintyse. Jei institucija, kuriai teikiamas verslo planas,
nenurodo kitaip, prašomas pateikti ataskaitas galima pagal buhalterinės apskaitos taisykles pildyti
Mokesčių inspekcijos patvirtintose finansinės atskaitomybės formose. Finansinio-ekonominio projekto
pagrindimo dalis tarsi apibendrina visas kitas dalis, kadangi joje pateikiamos visos su projektu
susijusios pajamos ir išlaidos. Šioje dalyje trumpai apţvelgiami tokie klausimai:
• investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai;
• pelno ir pinigų srautų prognozės;
• įmonės balansinių straipsnių prognozė;
• projekto efektyvumo vertinimas.
Rašyti apie reikiamas lėšas reikia konkrečiai ir tiksliai. Atkreiptinas dėmesys į šiuos aspektus:
• Kiek ir kam reikia pinigų?
• Kokie galimi finansavimo šaltiniai?
• Kada reikės lėšų?
• Kokią naudą turės finansuotojas ir kaip ją gaus?
Finansiniuose skaičiavimuose negali būti klaidų. Todėl patartina patikrinti lentelių sąryšius ir
prieš pateikiant verslo planą dar kartą perskaičiuoti iš skirtingų lentelių surinktas sumas.
Patartina, kad finansinius skaičiavimus atliktų finansini/buhalterinį darbą dirbęs asmuo. Taip
sumaţės klaidų tikimybė, be to, toks asmuo gali patarti, kaip sprąsti skaičiavimų metu aptiktas
problemas.
Verslo planas neturėtų būti pateikiamas vertinančiai institucijai, jei paskaičiuoti finansiniai
rodikliai yra akivaizdţiai prasti. Tokiu atveju reikia permąstyti sumanymo tikslingumą.
Prasti įsiskolinimo rodikliai nebūtinai reiškia, kad projektas bus atmestas. Tiesiog jo rizika didesnė,
todėl investuotojas gali paprašyti didesnės grąţos palūkanomis ar didesnio uţstato. Šiuo atveju svarbu
projekto pelningumas, projekto atsipirkimo laikas ir rizikos veiksniai bei jų tikimybė.
9. Verslo rizika gali būti susijusi su produkcijos gamyba, prekių ir paslaugų realizavimu,
finansinėmis operacijomis, ūkinėje veikloje naudojamais materialiniais, darbo, finansiniais,
informaciniais ištekliais, su jų visišku ar daliniu praradimu. Verslo rizika yra apibūdinama kaip
potencialiai galimų nuostolių tikimybė, palyginus su planuotu variantu.
Nuostolių dydis, palygintas su tam tikra pasirinkta baze, parodo ūkinės rizikos laipsnį. Bazė
rizikos laipsniui įvertinti gali būti bendrosios išlaidos, laukiamos pajamos, laukiamas pelnas ir kt.
Galimi Rizikos dalies punktai:
1. Numatomos problemos ir kliūtys
2. Rizikos veiksniai
3. Alternatyvios veikimo kryptys
4. Nepalankių sąlygų šalinimo kaštai
Jei verslo plane paminėta labai daug ar labai maţai tikėtimt problemų, skaitytojams gali susidaryti
įspūdis, kad verslo aplinka tame sektoriuje ar įmonėje yra neapibrėţta ir todėl rizikinga.
ienas iš būdų sumaţinti nuostolių riziką yra draudimas. Verslininkas, nenorėdamas patirti nenumatytų
nuostolių, gali naudotis tokiu draudimu (pvz., prekinio kredito, įsipareigojimų vykdymo draudimu ir
kt.), tačiau tai turi būti nurodoma, įvertinant ir draudimo kainą.
10. Bibliografija. Priedai. Ši dalis nėra būtina, bet rekomenduojama. { priedus galima sudėti
visą svarbią informaciją, kuri netelpa pačiame plane: diagramas, planus, finansinius duomenis,
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rinkodaros tyrimų, techninių tyrimų informaciją, vadovų gyvenimo aprašymus, kainų paskaičiavimus
ir kt. Tačiau būtina, kad tekste būtų nuorodos į priedus.
3.7. Naujos prekės/paslaugos rinkos tyrimo metodika
Vienas iš būdų inovatyvaus verslo plėtrai – efektyvūs verslo srities rinkos tyrimai. Atlikti
rinkos tyrimai padeda inovuoti ir sėkmingai konkuruoti, t.y. atsako į klausimą, kokį verslo planą,
strategiją pasirinkti ir įgyvendinti. Įvairiausi tyrimų metodai yra naudojami surinkti informacijai apie
rinkas, tikslines auditorijas, jų poreikius, konkurentus, rinkų kryptis ir tendencijas, pirkėjų
pasitenkinimą kuriamais produktais ir teikiamomis paslaugomis.
Rinkos tyrimai suteikia reikiamą informaciją apie tai, ko vartotojai nori ir ko jiems reikia.
Rinkos tyrimai yra skirti tam, kad apibrėţtų vartotojų įpročius, pojūčius, lūkesčius ir pan. Pats tyrimas
susideda iš duomenų surinkimo, analizės ir analitinio duomenų apdorojimo – interpretacijos. Tyrimo
rezultatai gali padėti nuspręsti, kaip reikia pardavinėti produktą ar paslaugą.
Verslo pradţioje yra labai svarbu atlikti rinkos tyrimą, kurį sudarytų:
Informacija apie rinkas, kuri padeda suţinoti prekių kainas rinkoje, pasiūlos ir paklausos
situaciją. Informacija apie rinkas gali būti renkama remiantis įvairiausių šaltinių analize. Svarbiausia,
kad būtų nauda verslui.
Rinkos segmentavimas, kuris vartotojus išskiria su panašiais pomėgiais vartoti būtent
vienokius produktus ar paslaugas dėl tam tikros prieţasties. Toks segmentavimas pasaulyje plačiai
naudojamas ir padeda nustatyti pagrindinius rinkos segmentus: geografinius, asmens charakterio
sąvybes, demografinius (amţius, lytis, išsilavinimas, šeimyninė padėtis, vaikų skaičius ir pan.),
technografinius (technologijos vaidmuo gyvenimo aplinkoje), mėgiamus produkto ar paslaugos
analogus, psichografinius (vertybės, nuomonė, gyvenimo būdo įtaka rinkai, laisvalaikis ir pan.).
Rinkos tendencijos, kurios padeda suprasti pokytį, t.y. ar rinka auga, ar smunka ţemyn per
tam tikrą laikotarpį, pavyzdţiui prognozuojama, kad ekologiškų maisto produktų rinkos augimas bus
daugiau nei 20 procentų dėl sparčiai besiplečiančio šių produktų asortimento. Kita vertus, yra sunku
įvertinti rinkos dydį, jei produktas ar paslauga yra visiškai nauji ir rinkos nepatikrinti. Šiuo atveju
įmanoma įvertinti tik potencialių vartotojų skaičių, rinkos dalį.
Vienas iš geriausių būdų, kaip suţinoti, ko klientai nori - įtraukti juos į produkto ar paslaugos
kūrimą. Šiandien naujausios informacinės ir komunikacinės technologijos didina galimybes
interaktyviai sąveikauti su vartotojais, juos įtraukti į kūrybą, skatinti domėtis, reikšti nuomonę, tuo
pačiu prisidėti kuriant inovatyvius produktus ar paslaugas palengvinančius buitį, pagerinančius
gyvenimo kokybę, naują dizainą ir pan. Internetas vis labiau yra suprantamas kaip pagrindinė
priemonė reikiamoms ţinioms surinkti. O atlikęs tokius tyrimus, verslas geriau supranta kuriamo
produkto ar paslaugos vartotojus, jų poreikius, suţino, ką reikia daryti norint geriau juos patenkinti
patobulinant produktą ar paslaugą. Rinkos tyrimo metu gautos ţinios gali būti naudojamos kaip
reikšminga informacija priimant vienokį ar kitokį sprendimą, pavyzdţiui, naujų įrengimų įsigyjimui,
eksporto, inovacijų strategijai sudaryti, atstovybės įsteigimui kitoje valstybėje ir pan. Tokio pobūdţio
investicijos kaip visada yra rizikingos, todėl iš anksto svarbu įsitikinti, kad yra ţinoma, kokia yra
būsimų investicijų rizika ir potenciali nauda.
Kuriant verslo strategiją, daţnai išskiriami atskiri etapai, pavyzdţiui, naujo produkto ar
paslaugos kūrimas, reklaminė kampanija ir pan. Rinkodaros tyrimai gali būti taikomi sprendţiant
įvairiuose etapuose iškilusias problemas (33 pav.).

58

33 pav. Rinkodaros tyrimų taikymas planuojant verslo strategiją
Pirmas ţingsnis (33 pav.) – situacijos rinkoje įvertinimas. Kas šiuo momentu vyksta rinkoje?
Taigi šiame ţingsniu būtina surinkti rinkodaros informaciją. Tai galėtų būti informacija apie prekes ar
paslaugas teikiančias įmones, jų strategijas, pranašumus ir trūkumus. Šioje tyrimo stadijoje būtina
ištirti rinkos segmentus, pagrindinių vartotojų grupes, dominuojantį vartojimą ir pan.
Antras ţingsnis – alternatyvų paieška. Kokios yra galimybės? Kokį kelią pasirinkti?
Pavyzdţiui, jei produktas pradeda atrodyti pasenęs ir neišvaizdus, tikriausia yra ne viena jo
atnaujinimo galimybė. Jeigu planuojama plėsti gamyba, tai svarbu nustatyti visas galimas pirkėjų
grupes. Keičiant reklaminę kampaniją, taip pat būtina perţiūrėti visas alternatyvas. Antrąjį ţingsnį
galima apibūdinti kaip kūrybinį sprendimo priėmimo etapą. Jo uţduotis – nepraleisti geriausio
pasirinkimo varianto.
Trečias ţingsnis – geriausios alternatyvos pasirinkimas. Tam tikslui kritiškai įvertinamos
visos galimos alternatyvos. Nustatoma, kokia rinka turėtų būti pelningiausia ir geriausiai apginta nuo
konkurentų. Daţniausiai ši stadija yra lemiama. Tenka pasirinkti tik vieną alternatyvą ir ignoruoti
likusias. Pasirenkant tenka įvertinti pinigų, ţmonių ir laiko resursus ir pasirinkti vieną tinkamiausią
arba keletą tinkamų alternatyvų.
Ketvirtas ir paskutinis ţingsnis – sėkmės įvertinimas. Kaip mums pavyko? Ar nauja
reklaminė kampanija išplėtė vartotojų ratą? Ar pavyko iš konkurentų atkovoti dalį rinkos? Ar
patenkinti naujojo produkto pirkėjai? Šio ţingsnio rezultatai lemia tolesnę verslo plėtrą.
Kiekvienai tyrimo stadijai būdingi saviti tikslai. Kiekvienas tyrimo metodas vaidina pagrindinį
vaidmenį kokioje tai stadijoje, siekiant tam tikro tikslo, ir gali būti pagalbiniu kitu atveju. Kokiu atveju
verta parinkti vieną ar kitą metodą galima nustatyti naudojantis 7 lentele.
7 lentelė. Veiklos stadijos ir tyrimo metodai
Stadija
1. Situacijos įvertinimas. Kas
vyksta?
2. Suformuluoti alternatyvas.
Kokios galimybės?
3. Alternatyvos parinkimas.
Kiek mes gausime? Kas
geriau?
4. Sėkmės įvertinimas. Kaip
gerai mes tai atlikome?

Pagrindiniai tyrimo metodai

Pagalbiniai metodai

Antriniai tyrimai, vizitai pas
vartotojus
Fokus grupės, vizitai pas
vartotojus
Eksperimentai, apklausos,
pasirinkimo modeliai

Fokus-grupės, apklausos

Apklausos, antriniai tyrimai

Vizitai pas vartotojus

Antriniai tyrimai
Antriniai tyrimai

Naudojant 1 lentelę galima greitai nustatyti, kokiu atveju verta parinkti vieną ar kitą metodą.
Pavyzdţiui, jei kaţkas jums pasiūlys alternatyvos parinkimui (reklamos, dizaino ar kt.) panaudoti
fokus-grupę, tai tuo reiktų suabejoti, nes tarp alternatyvų parinkimo metodų tokio metodo nėra. Be to,
šią lentelę galima panaudoti planuojant tyrimus viso sprendimo priėmimo proceso metu. Taip pat
matyti, kokie yra tinkamiausi tikslų apibūdinimo veiksmaţodţiai.
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Darant strateginius sprendimus arba einant į naują sritį, kuriant naują produktą ar paslaugą,
turimos informacijos gali nepakakti arba ji gali apskritai neegzistuoti. Tuomet reikalingas specialus
tyrimas – kryptingas tam tikrai problemai spręsti reikalingos informacijos rinkimas ir analizė (34 pav.).
Nors kiekvienas tyrimas yra savitas, galima išskirti keletą daţniausiai pasikartojančių rinkodaros
tyrimų etapų.

1. Problemos formulavimas
2. Tyrimo planavimas
3. Duomenų rinkimas
4. Informacijos analizė
5. Rezultatų pristatymas

Sprendimai

34 pav. Tipiškas rinkodaros tyrimo nuoseklumas (Smulkaus ir vidutinio verslovaldymo
ţinynas, 2008)
Labiausiai verslininkai turėtų valdyti pirmąjį ir antrąjį etapus, nes kiti yra labiau techninio
pobūdţio. Problemos formulavimas svarbus tuo, kad nuo jo priklauso tyrimo kryptis, apimtis,
naudojami metodai ir kaina. Netinkamai suformuluota problema gali neapimti nagrinėjamo reiškinio
esmės, todėl tyrimas neduotų naudos. Apibrėţus tyrimo esmę ir jo paimtį, reikia kuo aiškiau
suformuluoti tyrimo tiklus ir sprendimo varinatus. Tyrimo planavimo etape siekiama kaip įmanoma
tiksliau numatyti tyrimo eigą ir jam reikalingus veiksmus ir priemones. Svarbiausi šio etapo klausimai
yra tokie:
1. Tyrimo nuoseklumas kaip ir visur būtina laikytis svarbiausios taisyklės: viską, ką galima
padaryti paprasščiausiu būdu, reikia daryti būtent taip. Tik jei tokio būdo nepakanka, reikia
ieškoti sudėtingesnių. Laikantis tokios logikos, dauguma tyrimų pradedami antrinės
informacijos analize ir jos vertinimu.
2. Informacijos šaltiniai. Antrinės informacijos gali nepakakti, bet jos dėka galima patikslinti,
kokios informacijos iš tikrųjų dar trūksta. Tuo reminatis formuluojamos uţduotys vienam ar
keliems pirminiams tyrimamas, numatoma pirminių tyrimų eiga. Kadangi tolesnis tyrimo
etapas gali priklausyti nuo prieš jį buvusio etaporezultatų, neretai tenka numatyti koregavimo
variantus tarp tyrimo etapų. Numatant pirminių duomenų gavimo šaltinius, visų pirma būtina
aiškiai suformuluoti, ar jie bus gaunami renkant tam tikrų procesų metu fiksuojamus
faktus(atspindinčius dokumentuose ar elektroninėse laikmenose), ar busgaunami tiesiogiai
atliekant tyrimo veiksmus (apklausiant respondentu ir kt.)avbiem atvejais būtina numatyti
tyrimo vietą ir laiką.
3. Imties atranka. Daţniausiai tenka tirti ne visus informacijos šaltinius, o tik dalį – tam tikrą
imtį. Daroma prielaida, kad imties pagrindu padarytos išvados tiks ir visai generalinei visumai,
todėl labai svarbu tinkamai suplanuoti ir atlikti atranką.
4. Duomenų rinkimo metodai. Pirminiai tyrimai talikami, naudojant tris pagrindinius duomenų
rinkimo metodus. Stebėjimą – tai informacijos rinkimo metodas, paremtas ţmonių elgesio,
objektų kaitos, įvykių ar procesų raidos fiksavimu, nesikišant į vykstantį procesą. Eksperimentą
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– tai rinkodaros informacijos gavimo būdas, kai tyrėjas sukuria situaciją, kurioje, keičiant
veiksnius, matuojamas rezultatų pokytis. Apklausa – tai rinkodaros informacijos rinkimo
metodas, pagrįstas ryšio su respondentais palaikymu ir jų atsakymų į klausimus fiksavimu.
5. Ryšio su respondentais palaikymo būdai. Pagrindiniais būdais laikomas asmeninis ryšys,
ryšys telefonu, paštu ar internetu.
6. Tyrimo priemonės. Rinkodaros tyrimuose populiriausios anketos (klausimynai), kokybinių
tyrimų priemonės, mechaninės (techninės) priemonės. Anketos leidţia fiksuoti kiekybinę
informaciją. Kokybinių tyrimų priemonėmis tiriami psichologiniai ar fiziologiniai procesai arba
jų pasireiškimas tam tikros elgsenos forma.
3.8. Prekių ir paslaugų kainų nustatymo sprendimai
Kainos nustatymo klausimai svarbūs kiekvienai įmonei, nes jų įtaka pasireiškia labai plačiai ir
įvairiai. Kaina turi didelės įtakos pasiūlymų (prekių ir paslaugų) patrauklumui pirkėjams, sudaro
prielaidas vienokiems ar kitokiems įmonės finansiniams rezultatams, daro įtaką konkurentų
veiksmams. Yra daromos kelios tipiškos klaidos:
1. Kaina gali būti nustatoma prie kaštų pridedant toje rinkoje nusitovėjusį tradicinį antkainį ir
neatsiţvelgiant į kitus veiksnius: galimus kaštų nukrypimus nuo tipiškų, kainų lygį rinkoje,
specifines prekės savybes.
2. Nesidaudojama rinkos pokyčių teikiamomis galimybėmis.
3. Kaina nustatoma neatsiţvelgiant į kitus rinkodaros komplekso elementus. Pasikeitus prekės
savybėms ar pardavimo kanalams, atitinkamai turėtų būti koreguojama ir kaina.
4. Nepakankamai naudojamos galimybės tą pačią prekę pardavinėti uţ skirtingą kainą, kai
parduodama skirtingu laiku, kitoje vietoje, kitam rinkos segmentui.
Šių klaidų galima išvengti, kreipiant didesnį dėmesį į kainos ryšį su vartotojo elgsena ir
naudojant kainą kaip pirkti skatinantį veiksnį.
Nustatant kainas siūloma laikytis tam tikro loginio nuoseklumo (35 pav.).

Pasirenkami kainos tikslai
Įvertinama paklausa
Numatomi kaštai
Analizuojamos konkurentų kainos
Pasirenkamas kainos nustatymo metodas
Nustatoma ir patikslinama galutinė kaina

35 pav. Kainos nustatymo nuoseklumas (Smulkaus ir vidutinio verslo valdymo ţinynas, 2008)
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Kainos nustatymas prasideda nuo aiškių tikslų numatymo. Daţniausia pasirenkami tokie
tikslai:
 Išgyvenimo. išgyvenimo problema įmonei iškyla įvairių sukrėtimų laikotarpiais. Norėdami
aprūpinti savo įmonę darbu ir tikėdamiesi palankios pirkėjų reakcijos, gamintojai daţnai
maţina kainas.
 Pelno didinimas. Siekiant didinti pelną, kainos galima visai nekeisti, tačiaus stengtis maţinti
kaštus.
 Lyderiavimo kokybės srityje tikslai. Tokiu atveju įmonė paprastai naudoja palyginti aukštas
kainas, tačiau nuolat stebi vartotojų nuomonę ir į jos pokyčius reaguoja koreguodama kainas
arba naudodama kitus kokybės įvaizdį stiprinančius rinkodaros veiksmus.
 Rinkos dalies didinimas, skverbimasisi į rinką. Siekaint išplėsti rinkos dalį, paprastai
nustatomos ţemos kainos.
 Pelningiausios rinkos dalies uţėmimas, „nugriebimas“. Siekiant „nugriebti“ maksimalų
pelną – pradţioje aukštos, o vėliau maţinamos kainos.
Nagrinėjant paklausą, pirmiausia būtina nustatyti pačios paklausos kreivės parametrus. Tai
atliekama statistinės praeitų laikotarpių duomenų analizės, eksperimento ar paklausos metodais.
Paklausos kreivė rodo, kiek prekių bus parduota rinkoje, esant skirtingoms kainoms. Paprastai
parduodamų prekių kiekis ir kaina yra atvirkščiai proporcingi, t.y. kuo didesnė kaina, tuo maţesnis
kiekis.
Kitas kainos nustatymo ţingsnis – kaštų įvertinimas. Skiriami kintamieji kaštai, kurie keičiasi
kintant gamybos ir pardavimo apimčiai (išlaidos medţiagoms, ţaliavoms, elektros energijai ir šilumai,
darbininkų darbo uţmokesčiui) ir pastovieji kaštai, kurie kintant gamybos apimčiai, nesikečia (išlaidos
administracijai, patalpų apšvietimui, ir pan.). Šių kaštų suma sudaro bendruosius kaštus.
Pasirenkant kainų nustatymo metodą atsiţvelgiama į parduodamų prekių gausą ir specifiką,
įmonės veiklos tikslus ir joje nustatytas veiklos procedūras.kainos nustatymo metodai gali būti pagrįsti
kaštais – jais remiasi „kaštų ir priedo“ (antkainio), lūţio (atsipirkimo) taško metodai. Maţesnėse
įmonėse daţniausiai naudojamas kaštų ir priedo metodas.
Paskutinis etapas – nustatyti ir patikslinti galutinę kainą – jau yra tiesiogiai rinkodaros ir
pardavimo srities uţdavinys.kainą siekiama patikslinti taip, kad ji geriausia atspindėtų konkrečiu
atveju susidarančius kaštus ir norimą poveikį rinkai.daţniausia tam naudojamos priemonės yra
susitarimai ir nuolaidos bei įvairios skatinančios pirkti kainos.
Skiriamos keturios pagrindinės nuolaidų rūšys:
1. Mokėjimo nuolaida. Skatina kuo greičiaus apmokėti sąskaitą uţ pristatytas prekes, nes
greičiau atsiskaitant taikoma nuolaida.
2. Kiekybinė nuolaida. Taikoma priklausomai nuo prekių kiekio. Svarbiausia jų paskirtis –
paskatinti pirkėją pirkti daugiau prekių, taip greitinant apyvartumq.
3. Funkcinės (prekybinės) nuolaidos. Prekybininkas gali nustatyti prekių kainą, prie jų įsigijimo
kainos pridėdamas antkainį. Šis antkainis apima prekybininko išlaidas ir pelną. Tačiau
gamintojas gali prekybininkui taikyti nuolaidą nuo pageidaujamos galutinės prekės kainos, kuri
irgi padengia prekybininko išlaidas ir pelną.
4. Sezoninės nuolaidos taikomos tik tam tikru sezonu perkamoms prekėms.Jos taikomos ne
sezono metu arba sezonams keičiantis.
Verta paminėti, kad kainos yra pastebimiausias ir lengviausiai koreguojamas rinkodaros
elementas į kurį itin reaguoja tiek vartotojai, tiek konkurentai.
3.9. Kaimo vietovėje pagamintų prekių ir paslaugų pardavimo būdai ir formos
Ūkininkams, kaimo verslininkams, amatininkams, tautodailininkams, sprendimai dėl vietos
gaminių pardavimo būdų, formų, rinkodaros grandinių yra vieni svarbiausių. Jie turi įtakos visiems
kitiems sprendimams: gamybos apimtims, kainodarai, produktų asortimentui, klientų skaičiui. Vietos
produktų gamintojai per maţai rūpinasi savo produkcijos pardavimu. Tie gamintojai, kurie
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paskirstymo grandinių veikloje įţvelgia tik transportavimo, sandėliavimo ir produktų paskirstymo
galutiniams vartotojams funkcijas, nesugeba šių grandinių panaudoti kaip priemonės konkurencinėje
kovoje. Vietos gamintojai, kurie kūrybingai naudoja paskirstymo sistemas, gali įgyti konkurencinį
pranašumą ir tapti konkurencingi rinkoje.
Vietos gaminių pardavimas naudojant tiesioginio paskirstymo grandinę. Tiesioginio
paskirstymo grandinę pasirinkusiems gamintojams nereikia tarpininkų tarp gamintojo ir vartotojo.
Tiesioginio paskirstymo grandinė yra tada, kai gamintojas produktą parduoda tiesiogiai vartotojui.
Pasirinkus tiesioginio paskirtymo grandinę, atsiveria galimybė sukurti pridėtinę vertę toje vietovėje ir
pabrėţti joje gaminamų produktų įvairovę. Vykdant tokio pobūdţio prekybą, glaudţiais ryšiais
susiejama vietovė, vartotojas ir gaminys, todėl vietos gaminius perkelti į kitą vietą tampa gana
sudėtinga.
Prekiaujant tiesioginio paskirstymo grandinėmis galima pasinaudoti gretimų kultūrinių ir
georgafinių rinkų pranašumais: potencialiais pirkėjais gali būti vietos vartotojai, vietovėje
apsistojantys turistai ir iš tų vietų kilę išeiviai. Prekybos tiesioginio paskirstymo grandinėmis tikslas
yra pakelti pardavimo kainą, taigi padidinti šeimos, ūkio pajamas. Prekyba vyksta vietos lygiu, todėl
vietovėje išsaugomos darbo vietos.
Tam tikri vietos gaminiai būna išskirtiniai, tokie jie gali būti dėl ypatingų istorinių, geografinių
ar ţemės ūkio – klimato sąlygų arba dėl specialių gamybos metodų. Vis dėl to jų išskirtinumas gali
būti nepakankamai reklamuojamas pasirinkus tradicinius pardavimo būdus, arba tai gali būti daroma
nepelningai. Palaikant tiesioginį ryšį su gamintoju, tiesioginio pardavimo metu atsiranda galimybė
klientui paaiškinti gaminio išskirtinumą ir padidinti jo vertę kliento akyse.
Vietovę ir jos galimybes reklamuoja vietos gaminiai. Aiškiai parodyti, kad jais prekiaujama
parduotuvėje, yra vienas iš būdų atkreipti ţmonių, svečių ir vietos bendruomenės dėmesį į tai, kad
tokia vietovė apskritai egzistuoja, į jos vertybes, kultūrą ir išskirtinius gaminius.
Daţniausiai vietos gaminių pardavimo tiesioginio paskirstymo grandine iniciatyvų vystymasis
ir sėkmingas rezultatas priklauso nuo 6 pagrindinių veiksnių;
1. Realių pardavimo apimčių, kurias įmanoma realizuoti tiesioginio paskirstymo
grandinėmis, apskaičiavimas. Kiekiai, kuriuos įmanoma realizuoti parduodant
tiesiogiai, priklauso nuo pardavimo būdo, pavyzdţiui, jei ūkyje teikiamos ir turizmo
paslaugos, parduodamas ne vien maisto gaminys, o ir kultūrinis arba turizmo produktas.
2. Bendradarbiavimo plėtojimas. Į grupes susibūrę ūkininkai ir /arba amatininkai,
prisiėmę bendrus įsipareigojimus, gali realizuoti platų gaminių asortimentą, jie ilgiau
išlieka motyvuoti, sumaţėja kiekvieno gamintojo atskiros sąnaudos paskirstymo
grandinės kūrimui, stiprinamas vietos gyventojų solidarumas ir sutelkiama
bendruomenė.
3. Prekybos įgūdţių taikymas plėtojant tiesioginį pardavimą. Paprastai gamintojas gali
prekiauti ir be didelių investicijų: pats ūkio patalpose, prekyvietėse po atviru dangumi ir
pan. Tačiau numatant investicijas, pavyzdţiui, steigiant parduotuvę, yra būtini prekybos
ir vadybos įgūdţiai bei rinkos tyrimai.
4. Gaminio kokybės garantija. Jeigu gaminys yra prastos kokybės, nebus efektyvus joks
prekybos būdas, tuo labiau neverta tikėtis klientų lojalumo.
5. Laipsniško poţiūrio taikymas. Taikant „ţingsnis po ţingsnio“ strategiją, naudojant
nuoseklias prekybos formas, pradedant rinkomis, į kurias nesudėtinga patekti su
ribotomis lėšomis, įmanoma palengva įveikti kliūtis. Taip susidaro galimybė gaminį
pritaikyti gamintojo lūkesčiams, įveikti pradinius gamybos sunkumus, o gamintojas
patikrina savo prekybos gebėjimus praktiškai.
6. Naujų gaminių kūrimas atsiţvelgiant į vietovės, vietos bendruomenės ir produktų
visumą, įmanoma kurti naujus gaminius ir paslaugas, įtraukiant kokios nors rūšies
paslaugas, kurios didintų vietovės pridėtinę vertę.
Vienas iš tiesioginio pardavimo būdų yra pardavimai parodose/mugėse. Tiesioginis parodos/mugės
tikslas nėra tik pardavimai, tai daugiau prekės/paslaugos populiarinimo, reklamos priemonė, tačiau
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dabartiniu metu, ypač regioniams, tautinio paveldo, rankų darbo, kulinarinio paveldo produktams tai
vienas iš geriausių pardavimo ir populiarinimo, klientų paieškos būdų.
3.10. Kaip geriau pasiruošti parodai ar mugei?
Į parodas ar muges susirenka ne tik daug panašia veikla uţsiiimančių įmonių, bet ir jų
potencialių klientų. Taigi labai greitai galima apţvelgti konkurentų pasiūlymus ir pajusti, kuo ima
domėtis būsimi pirkėjai. Jei konkurentų daug, galima pasirengti anketas, kuriose patogu pasiţymėti,
kuris ką siūlo. Klientams apklausti anketa reikalinga beveik visada, nes klientų skaičius gali būti labai
didelis. Įmonės stendo lankytojai ne visada itin noriai pildo anketas – gali tekti sliūlyti maţas
dovanėles ar kokią atrakciją. Jei svarbūs tik keli klausimai,juo gali pateikti patys įmonės darbuotojai.
Atsakymus jie irgi gali paţymėti patys, jau klientui nuėjus. Dar kitais atvejais nebūtina net klausineti –
pakanka stebėti, prie kurių stendo eksponatų būriuojasi daugiau lankytojų, kurias prekes pristatnčius
bukletus jie mieliau varto ir pasiima. Daţnai tai stebėtinai gerai parodo rinkos tendencijas.
Dalyvavimas parodoje ar mugėje, nesvarbu tarptautinėje, vietinėje ar uţsienio šalyje gali būti palyginamas su
liftu dideliame name. Kiekvieną kartą dalyvaujant yra šansas pakilti vis į naują aukštą. Kad taip būtų, reikalingos tam
tikros įmonės pastangos. Kiekviename aukšte bus atrandamos naujos realizacijos ar kooperacijos galimybės, kurios
turi būti tiriamos ir įvertinamos, padarant išvadas ateičiai. Šiuo principu derėtų vadovautis ir jau patyrusiam parodų
dalyviui.
1. Prielaidos dalyvavimui parodoje
Pirmasis sprendimas - būtina motyvuotai pasirinkti parodos rūšį iš pateikiamo plataus parodų
organizatorių pasiūlymo. Parodos ir mugės daţniausiai būna:
 universalios;
 daugelio pramonės šakų;
 specializuotos (pagal produktų, technikos, technologijų, pirkėjų, temų ir kt. grupes);
 kontaktų parodos, kongresai ir suvaţiavimai;
 regioninės parodos;
 vartotojų mugės.
Pateikti teiginiai arba prielaidos t.y., testas verslininkui ar amatininkui nusprendusiam
dalyvauti vietinėje ar tarptautinėje parodoje. Bent vienas neigiamas atsakymas turėtų paskatinti vadovą
pagalvoti dėl pasirinkto sprendimo pagrįstumo arba skubiai atlikti trūkstamus parengiamuosius darbus.
Kartais gamintojai rizikuoja, tačiau bet kokia rizika turi būti apskaičiuota.
1 prielaida
Mes gerai ţinome:
•pagrindinius konkurentus ir jų produktus;
•Lietuvos ir uţsienio konkurentų kokybės ir kainų lygį;
•paklausos vystymosi tendencijas.
2 prielaida
Mes gerai ţinome mūsų produkcijos vartotojų ir prekybininkų tikslines grupes parodą
organizuojančioje šalyje, o taip pat kaimyninėse valstybėse. Mes pasiruošę vesti informacinę
kampaniją tikslinėms grupėms ir aktyviai dirbti stende.
3 prielaida
Garantuota nenutrūkstamo tiekimo galimybė. Įmonėje turime pakankamai laisvo gamybinio pajėgumo,
kuriuo galėsime uţtikrinti pakankamą kokybę, kiekį, asortimentą potencialiems uţsakovams. Turime
pakankamai ţaliavų, finansinių išteklių ir kokybės garantijų.
4 prielaida
Mums yra ţinomas importo reglamentas parodos šalyje (arba ES), reikalavimai prekių ţenklinimui bei
kiti techniniai normatyvai.
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5 prielaida
Mes turime realiai veikiančią vidinę eksporto (pardavimo) struktūrą, t.y. skyrių, kvalifikuotus
darbuotojus, eksporto biudţetą ir finansinius išteklius dalyvavimui parodoje.
Atsakėte į visas prielaidas taip. Jus turite nemaţai šansų sėkmei.
Dalyvavimo parodoje planavimas, vykdymas ir vertinimas yra bendras viso verslo tikslas, todėl
kiekvienas šeimos narys ar darbuotojas gali ir turi pareikšti savo nuomonę ir pasiūlymus. Visų planų
pradţioje uţsibrėţiamas tikslas - ko mes siekiame ir tikimės iš dalyvavimo parodoje? Atsakius į šį
klausimą, sudaromas kalendorinis darbų planas, prie kiekvieno darbo paţymint atsakingą vykdytoją ir
terminą. Planas ir jo vykdymas - dalelė sėkmės parodoje.
Eksponatai parodai
Eksponatai gali būti kuo įvairiausi. Nevardinsime konkrečių prekių, bet pateiksime keletą
pasiūlymų, kurie padėtų pasirinkti eksponatus.
1. Gerai parduodami bus tik aukštos kokybės. Šalia aukščiausios kokybės gaminių
nederėtų eksponuoti prastesnių, bet jei to reikalauja pokalbis su potencialiu pigesnių
produktų pirkėju, galima uţsiminti apie tokius.
2. Nebūtina kiekvienoje parodoje pateikti tik naujienas. Tačiau su tais pačiais eksponatais
dalyvauti du metus iš eilės toje pačioje parodoje irgi rizikinga.
3. Reikia įvertinti, kad ne viskas, kas gerai parduodama vidaus rinkoje, turės pasisekimą
uţsienyje.
4. Jei eksponuojami techniniai gaminiai, tai jie neturi būti buvę kritikos objektu ar
nepalankiai įvertinti specialistų irvartotojų.
5. Reklaminė medţiaga stende turi atitikti eksponuojamus gaminius.
6. Parodos organizatoriai parenka stendo vietą pagal išankstinį eksponuojamų produktų
sąrašą. Jei keičiate ekspoziciją, nesuderinę su organizatoriais, labai rizikuojate.
7. Vaizdinė pagalbinė informacija stende turi išryškinti technines produktų galimybes.
Devizas turėtų būti toks: "mūsų produktas greitai, patikimai ir nebrangiai išspręs jūsų
problemas".
8. Stende budintis personalas turi būti kvalifikuotas ir ţinoti produktų gamybos
technologiją bei panaudojimo galimybes.
9. Jei stambus (ir vienintelis) eksponatas taip sudomino lankytoją, kad šis jį perka čia pat
stende, būtinai susitarkite dėl palikimo iki parodos pabaigos. Ant tokio eksponato reikia
uţkabinti kortelę "JAU PARDUOTA". Tokia kortelė dar labiau sudomins kitus
lankytojus.
10. Parodose ir mugėse, kurios nėra specialiai prekybinės, pardavinėti eksponatus
draudţiama (kartais leidţiama paskutinę dieną).
11. Pagal parodų rengimo reglamentus, eksponuojami tik nauji gaminiai, išskyrus
specializuotas dėvėtos įrangos muges.
12. Pageidautina (kartais būtina), kad eksponatai turėtų gamintojo ţenklą.
13. Prekių ir produktų gamyba stende turi būti iš anksto suderinta su parodos
organizatoriais.
14. Mugės organizatoriai jūsų eksponatų neapdraudţia.
Visoms parodoms reikia turėti personalą. Tai teorija, bet jeigu stendo komanda atitinka ţemiau
išvardintus minimalius reikalavimus, galite tikėtis didesnės ar maţesnės sėkmės.
Minimalūs reikalavimai darbuotojams stende:
 darbuotojai ţino eksponuojamų prekių gamybos ypatumus ir naudojimo galimybes;
 bent vienas darbuotojas kalba nors viena uţsienio kalba, nes daţnai parodas aplanko
uţseniečiai;
 pagal kontraktą dirbantys stende turi būti išklausę stendo vadovo instrukciją apie eksponatus,
gamybą naudojimą kainų pateikimo politiką, konkurentų situaciją bendrą informaciją apie įmonę;
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 jei finansiškai įmanoma, nekankinkite stendo darbuotojų po 8 - 9 val. stende. Dienos pabaigoje
jų darbas nebus efektyvus.
 verslo savininkas ar vadovas, daţniausiai būnantis stendo vadovu, turėtų dalyvauti be
pakeitimo.
Dalyvaujančių parodoje kvalifikacija (pageidautina):
 teorinės ir praktinės specialybės ţinios;
 komunikabilumas ir draugiškumas;
 uţtikrintas ir sumanus elgesys; •gera iškalba;
 pakantumas ir prisiderinamumas;
 uţsienio kalbų mokėjimas;
 patirtis dalyvaujant parodose ir mugėse;
 gera sveikata.
Jei šie reikalavimai įgyvendinami, tai jūs turite idealią komandą visoms parodoms ar mugėms.
Informacija lankytojams
Rinkodaros uţdavinys vidaus ir eksporto rinkoje - pristatyti savo verslą ir produktus. Paprastai
šioje vietoje taupoma ir į bukletą "primaišoma" įvairios informacijos. Siūloma taupyti lėšas ir elgtis kuo
lanksčiau.
Produktai pastoviai kinta: sukuriami nauji, modifikuojami ankstesni, kitų baigiasi gamyba ir
panašiai. Tik turtingos įmonės gali sau leisti kasmet spausdinti visų gaminių katalogą. Daug
paprasčiau ir pigiau, paruošti kiekvienam gaminiui atskirą spalvotą reklaminį lapelį. Patogu ir paprasta
rinkinyje (aplanke) pakeisti vieną ar du lapelius ir turėti naują katalogą.
Jei turite naują ar specialų gaminį mugei, būtinai tai parodykite lankytojams, uţrašydami
"Naujiena" ar “Mugės naujiena", ar kitaip. Ruošiant prekių reklaminius lapelius, taupymo sumetimais,
reikėtų ruošti juos dviem kalbomis - anglų ir, jei naudosite vidaus rinkoje, lietuvių kalbomis. Galima
spausdinti ir dviem uţsienio kalbomis. Nereikia skaičiuoti centų ir parodos pabaigoje likti be prekių
bukletų - spausdinti 2000 ar 3000 nelabai didelis finansinis skirtumas.
Informaciniai bukletai
Įmonės bukletas, susidedantis iš daugiau puslapių, turi kitą reklaminę paskirtį. Čia parodomas
bendrasis įmonės vaizdas, gaminamų prekių grupės, įmonės ir produktų kokybiniai pasiekimai
(Tautinio paveldo, Kulinarinio paveldo sertifikatas, ISO 9000 standartų suteikimas ir kt.). Toks leidinys
butų ilgalaikis (2-3 metams), paruoštas keliomis kalbomis ir orientuotas į eksportą. Jame pateikiama:

gamybos proceso nuotrauka (būtinai dirbančios mašinos, ţmonės);

trumpa verslo ar gaminio istorija;

speciali darbuotojų kvalifikacija;

nuorodos apie kontrolės ir kokybės uţtikrinimo sistemą;

įrengimų išvardinimas;

produktų nuotraukos ir vartojimo galimybės;

vadovaujančių darbuotojų nuotraukos, pavardės ir pareigos.
Šie verslo prisistatymo bukletai įteikiami lankytojui, parodţiusiam didesnį susidomėjimą verslu
ir jo produkcija.
Komerciniai pasiūlymai
Stendo darbuotojai turi ţinoti visų produktų kainas, tačiau pasakyti jas reikia tik išsiaiškinus dėl
ko lankytojas apie jas klausia. Konkurentams svarbu ţinoti kitų kainas, bet niekas nenori lengvai ţarstyti
šią informaciją "į kairę ir dešinę". Importuotojui jūs pateiksite didmenines kainas, bet gamintojui,
norinčiam tiekti panašų gaminį, ko gero pasakysite maţesnę kainą. Reikia atkreipti dėmesį į vieną svarbų
dalyką: jums tikrai turi būti ţinoma gaminio savikaina, o kainas apsprendţia rinka, o ne Jūs.
Komerciniame pasiūlyme kaina daţniausiai būna gamyklinė. Be abejo, galima suskaičiuoti ir
kitas kainas, pavyzdţiui su pristatymu į namus. Geriausia, kai apie kainas su lankytojais ir klientais kalba
pats stendo vadovas.
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Darbas su lankytojais
Stendo darbuotojai neturėtų vengti uţduoti klausimų lankytojams ir išsiaiškinti jų pateikto
klausimo tikslą. Atsakymai padėtų gauti daugiau informacijos apie klausėjo statusą (pirkėjas,
pardavėjas, agentas ar konkurentas). Klausimai, pavyzdţiui, galėtų būti tokie:
• Prašom pasakyti, iš kokios šalies atvykote?
• Kokią firmą atstovaujate?
• Jūs esate didmenininkas, prekybos atstovas ar gamintojas?
Reikia paprašyti vizitinės kortelės (aišku, duoti ir savo), uţsirašyti jo pageidavimus ir pasiūlyti
palaukti parodos pabaigos. Susitarti, kad grįţus į Lietuvą (ar į biurą po parodos), jūs pasiųsite išsamų
komercinį pasiūlymą. Jei lankytojas išsisukinėja nuo tiesių atsakymų, reiškia matote konkurentą.
Geriausiai kainas pasakyti ribose "nuo ... iki" su rezervu į didesnę pusę. Jei parodos metu kaţkas norės
duoti konkretų uţsakymą, turite būti paruošę (arba paruošite vakare viešbutyje) išsamų pasiūlymą.
Produktų kainų sąrašai
Stende, be abejonės, yra kainų sąrašai. Daţniausiai vadovas arba įgaliotas stendo darbuotojas
teikia informaciją apie kainas. Kainų informacijos neturėtų teikti vertėja, kuri kartais gali ne taip
interpretuoti turimą informaciją. Kainų sąrašai po parodos turėtų galioti dar nors 4 - 6 mėnesius, dėl to
būtina iš anksto numatyti kai kuriuos ekonominius veiksnius (infliacija ir kt.) kainų įtakai.
Kainų sąrašas eksportui ir vidaus rinkai skiriasi, nes eksportinės kainos skaičiuojamos kitaip,
pvz.: be PVM; įskaitomos įvairios rizikos (valiutos, papildomos transportavimo ir kt.); pateikiamos
valiuta (eurais, JAV doleriais, Vokietijos markėmis). Kainų sąraše gaminių pavadinimai turi būti aiškiai
identifikuoti ir turėti savo numerius.
3.11. Kooperavimasis plėtojant verslą kaime
Kooperavimasis yra bendros veiklos būdas, metodas bendromis pastangomis, bendrais
finansiniais ištekliais tenkinti bendras reikmes bei bendrai kontroliuoti veiklos rezultatus.
Kooperavimasis įgalina įgyvendinti siekius, kuriuos sunku arba neįmanoma realizuoti pavieniui.
Bet kokia kelių ţmonių veikla, turinti bendrą tikslą, gali būti atlikta kooperuojantis. Plačiąja
prasme kooperuojasi savo veikloje visi:
 kapitalo gigantai,
 smulkūs verslininkai,
 ne pelno organizacijos,
 kooperatyvai.
Kooperacija – savitarpio pagalbos susivienijimai, į kuriuos yra susijungę ţmonės, siekiantys
bendrų ekonominės veiklos tikslų.
Kooperatyvas – kooperatinė organizacija.
Kooperavimasis visada turi tikslą: socialinį, politinį, ekonominį, finansinį, kitą.
Ryškiausiai ir labiausiai išgrynintai kooperavimosi esmė atsiskleidţia kooperatinėse
organizacijose.
Juridiškai Lietuvoje kooperatyvais vadinamos tos organizacijos ar įmonės, kurios yra
uţsiregistravusios pagal Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymą. Tačiau yra ir daugelis kitų,
faktiškai kooperatyvo sampratą ir esmę atitinkančių organizacijų, nors jų oficialiame pavadinime ir
nėra ţodţio “kooperatyvas”. Pavyzdţiui, namų bendrijos, įvairios visuomeninės organizacijos,
asociacijos ir pan.
Todėl kiekvieną darinį, tik įvertinus pagal kooperacijos principų esmę, galima įvardinti
kooperatyvu. Tarptautinis kooperatyvų Aljansas 90 valstybių vienija per 700 mln. narių. Jo
dokumentuose apibrėţiami septyni pagrindiniai principai. Pirmieji trys iš jų yra pamatas, kuriuo
remiasi šiuolaikinis judėjimas.
 Savanoriškumas ir atvira narystė.
 Demokratinė kontrolė (vienas narys – vienas balsas).
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Narių ekonominis dalyvavimas (pelną gauna tik tie, kurie dirba, kitokios pajamos
padalinamos po lygiai visiems prisidėjusiems).
 Autonomija ir nepriklausomybė ( šis principas buvo įvestas kaip privalomas šalyse, kuriose
vyriausybės naudojo kooperatyvus savo vystymo programoms ir ekonominiams planams
įgyvendinti).
 Kooperatyvų narių švietimas, kvalifikacijos kėlimas bei informavimas (ypač vadovų,
jaunimo, tapsiančio kooperatyvų nariais, atskirais atvejais, visuomenės nuomonių reiškėjų).
 Kooperavimasis tarp kooperatyvų – kooperatyvų solidarumo principas. Šis principas tampa
ypač reikšmingu visoms be išimties visuomenėms dėl globalinių-socialinių bei politinių
problemų.
 Kooperatyvų rūpinimasis bendruomene.
Kooperatiniais principais besiremianti organizacija yra labai demokratinė.
Joje kooperavimosi aspektu visi lygūs.
Kiekvienam iš jų šiuo aspektu skiriamas vienodas dėmesys.
Kooperatyve yra ne tik bendra nuosavybė, bet ir bendra vyksmo kontrolė.
Visi yra atsakingi ir todėl nepaverčiami proceso sraigteliais.
Kooperatyve sprendimai priimami demokratiškai, o tam nepakanka tik turėti balsavimo teisę
– būtina suvokti esmę, sugebėti dalyvauti diskusijose priimant sprendimą. Be to, bendri
kooperatyvo tikslai suponuoja sprendimų priėmimą konsensusu, nes visi turi motyvą būti dėmesingi
produkto ar paslaugos ir paties darbo kokybei.
Demokratija pasiekiama glaudţiai tarpusavyje bendradarbiaujant ir aiškinantis iškilusius
klausimus bei problemas. Jei individas kolektyve nesuvokia kitų ar bendro darbo esmės, jis negali
ugdyti savo kolektyviškumo įgūdţių bei priimti bendrųjų vertybinių orientacijų.
Tiesiausias demokratijos ugdymo kelias – pareigybių rotacija, kuri įgalina visus gauti
tapačius įgūdţius bei informaciją, jaustis lygiu tarp lygių. Susidarius situacijai, kai vienas ar keli
yra akivaizdţiai labiau išmanantys ir informuoti, o kiti dėl to patiki jiems didesnę atsakomybę,
klostosi sąlygos nesąţiningumui.
Vienas būtiniausių siekių – individų savirealizacija, ţinių ir išmanymo gilinimas darbe.
Nesvarbu, kokiam veiklos tipui būtų kuriama organizacija, racionalus kelias darbui organizuoti yra tas
pats. Esminiai dalykai – darbų paskirstymas atskiroms darbo grupėms ar asmenims ir tvarka,
nustatanti, kaip bus keičiamasi informacija.
Labai svarbios gero kooperavimosi sąlygos – pakankamai geras tarpusavio paţinimas, asmeninių
tikslų ir motyvų išsiaiškinimas bei bendrų interesų išskyrimas, bendros veiklos tikslų suformulavimas,
veiklos pradţios planavimas. Pakankamai aiškiai ir suprantamai visiems apibrėţus, kokius tikslus ir
uţdavinius kelia organizacija, jau įmanoma parengti veiksmų planą, skaičiuoti sąnaudas ir ieškoti
finansavimo šaltinių.
Galima kooperavimosi nauda:
 Didėja perkamoji, derėjimosi galia;
 Plečiasi rinkos dalis;
 Maţesnės išlaidos;
 Maţesnė rizika;
 Profesionaliesnis interesų atstovavimas;
 Didesnės savitarpio pagalbos galimybės;
 Sudaromos didesnės galimybės efektyviau ūkininkauti;
 Sustiprėja konkurenciniai pranašumai.
Kooperavimosi trikdţiai:
 Lyderių ir iniciatyvos stoka;
 Konservatyvus poţiūris;
 Sunkus ir ilgas kūrimosi procesas.
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4. KAIMO BENDRUOMENIŲ IR KITŲ NE PELNO ORGANIZACIJŲ
BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
4.1. Kaimo bendruomenių ir kitų ne pelno organizacijų apskaitos bei atskaitomybės
reglamentavimas ir apskaitos principai
Kaimo bendruomenės ir kitos ne pelno organizacijos (toliau ne pelno organizacijos) yra
visuomeninės organizacijos, kurios suprantamos, kaip Lietuvos Respublikos piliečių savanoriškas
susivienijimas (sąjunga, draugija, asociacija ar kt.), sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti
bei įgyvendinti. Visos visuomeninės organizacijos veikia pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą.
Vadovaujantis šiuo įstatymu, šios organizacijos yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis
asmuo.
Remiantis Asociacijų įstatymu:
 Ne pelno organizacijos turi teisę vykdyti įstatymų nedraudţiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri
neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti;
 pelnas, gautas vykdant komercinę veiklą gali būti panaudojamas pačios ne pelno organizacijos plėtrai;
 ne pelno organizacijos privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje (banke).
Kadangi ne pelno organizacijos yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, jos veiklos apskaitą
reglamentuoja šie pagrindiniai norminiai aktai:
 LR Buhalterinės apskaitos įstatymas;
 LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas;
 LR Asociacijų įstatymas;
 LR Mokėjimų įstatymas;
 LRV 1999 m. birţelio 3 d. nutarimas Nr. 719 “Dėl inventorizacijos taisyklių” patvirtinimo;
 LRV 2000 m. vasario 19 d. nutarimas Nr. 179 “Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų
taisyklių patvirtinimo”;
 2004 m. lapkričio 22 d. LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintos „Pelno nesiekiančių
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės
sudarymo ir pateikimo taisyklės”;
 LR Vyriausybės 2002 m. geguţės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų
apskaitos dokumentų išrašymo ir pripaţinimo taisyklių patvirtinimo“.
Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklės numato, kad ūkio subjektai, tvarkydami apskaitą ir rengdami
finansinę atskaitomybę, vadovaujasi:
 bendraisiais apskaitos principais;
 teisės aktais, reglamentuojančiais jų veiklą;
 pavyzdiniu sąskaitų planu;
 kitais teisės aktais, susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu bei
 šiomis taisyklėmis.
Kiekviena ne pelno organizacija pasirenka apskaitos politiką, kurią tvirtina jos vadovas.
Apskaitos politika – tai apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto
apskaitai tvarkyti ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti.

4.2. Pirminė apskaita
Kiekviena ūkinė operacija turi būti dokumentuota atitinkamu apskaitos dokumentu. Apskaitos
dokumentuose turi būti visi privalomieji rekvizitai, kuriuos numato Buhalterinės apskaitos įstatymas.
Apskaitos dokumentų privalomi rekvizitai:
 bendruomeninės organizacijos pavadinimas;
 apskaitos dokumento pavadinimas, surašymo data ir numeris;
 operacijos turinys;
 jos matavimo rodikliai;
 operacijos rezultato kiekinė ir piniginė išraiška.
 Asmenų, atlikusių ūkinę operaciją, pareigos, vardai, pavardės ir parašai.
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Išlaidos pripaţįstamos sąnaudomis pagal Sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras Kasos aparato kvitus.
Išlaidos gali būti pripaţintos sąnaudomis pagal Kasos aparatų kvitus, jeigu prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą
patvirtina kasos aparato kvitas, vertė (įskaitant PVM) neviršija 1000 litų. Degalų (benzino, dyzelinių degalų,
suskystintųjų dujų) pirkimo išlaidos pripaţįstamos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, netaikant 1000 litų
apribojimo. Tačiau kai atsiskaitant uţ degalus naudojamos specialios degalų pardavėjo išduotos kortelės,
atsiskaitymas kuriomis gali būti identifikuotas kasos aparato kvite, degalų sąnaudos pripaţįstamos tik pagal
Sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras.

4.3. Apskaitos objektai ir jų klasifikacija
Apskaitos objektais ne pelno organizacijoje yra:
 ilgalaikis turtas (materialusis, nematerialusis bei finansinis);
 trumpalaikis turtas (atsargos, atsiskaitymai ir piniginės lėšos);
 nuosavas kapitalas (kapitalas, rezervai, pelnas/nuostolis, dotacijos, finansavimas);
 skolintas kapitalas (trumpalaikės ir ilgalaikės skolos);
 pajamos;
 sąnaudos.
Turto apskaita
Nematerialiajam turtui priskiriamas:
a) identifikuojamas nepiniginis turtas,
b) neturintis materialios formos,
c) kuriuo ūkio subjektas disponuoja ir
d) kurį naudodamas tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.
Ne pelno organizacijos apskaitos politikoje turi būti nustatomos nematerialiojo turto grupės. Jomis gali
būti:
 programinė įranga,
 kitas nematerialusis turtas.
Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:
 pagrįstai tikėtina, kad ūkio subjektas ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
 turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
 ūkio subjektas gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Įsigijimo savikainą
sudaro:
 uţ turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negrąţinamus mokesčius (pvz.,
negrąţinamas PVM);
 kitos tiesioginės turto paruošimo naudoti išlaidos (pvz., atlygis uţ teisines paslaugas).
Į savikainą neįskaitomos šiam turtui įsigyti arba sukurti skolintų sumų palūkanos.
Jei nematerialusis turtas įsigyjamas brangiau nei jo tikroji vertė išsimokėtinai per ilgesnį kaip 12 mėnesių
laikotarpį ir sutartyje palūkanos nenurodytos arba jų dydis reikšmingai skiriasi nuo rinkos palūkanų normos,
 įsigijimo savikaina apskaičiuojama diskontuojant visą mokėtiną sumą iki dabartinės vertės, taikant
rinkos palūkanų normą;
 skirtumas pripaţįstamas palūkanų sąnaudomis visą išsimokėjimo laikotarpį.
Dabartinė būsimųjų mokėjimų vertė apskaičiuojama pagal formulę:
PV= ∑ (Xn /(1+r)n
kur:
 PV - dabartinė būsimųjų pinigų srautų vertė;
 Xn - n-ųjų metų pinigų srautai;
 r - rinkos palūkanų norma;
 n - metai.
Pavyzdys. 200X m. kovo 15 d. įsigytas išsimokėtinai per 2 metus nešiojamas kompiuteris, kurio įsigijimo
vertė 5000 Lt, palūkanos nenumatytos. Įmokos mokamos kas pusmetį lygiomis dalimis, t.y. po 1250 Lt.
Kompiuterio tikroji vertė įsigijimo momentu – 4000 Lt. Rinkos palūkanų norma 7 proc.
Kadangi kompiuterio įsigijimo vertė 1000 Lt didesnė uţ jo tikrąją vertę ir šis skirtumas ūkio subjektui yra
reikšmingas, kompiuterio įsigijimo savikaina nustatoma diskontuojant būsimus mokėjimus iki dabartinės vertės.
PV= (1250 /(1+0,07/2)) + (1250 /(1+0,07/2)2) + (1250 /(1+0,07/2)3) + (1250 /(1+0,07/2)4) = 4591 Lt
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200X m. kovo mėn. registruojant kompiuterį apskaitoje jo įsigijimo savikaina bus 4591 Lt, o skirtumas
tarp išmokamos vertės ir įsigijimo savikainos (5000 – 4591 = 409 Lt) bus pripaţįstamas palūkanų sąnaudomis
per 2 išsimokėjimo metus.
Kai nematerialusis turtas įsigyjamas sudarius mainų sutartį, jo įsigijimo savikainos nustatymas priklauso
nuo to ar turto vertė sutartyje nurodyta, ar nenurodyta. Kai sutartyje nurodoma mainomo turto vertė
 mainais gauto turto įsigijimo savikaina nustatoma prie mainų sutartyje numatytos vertės pridedant
visas su to turto mainais susijusias išlaidas, susidariusias iki turto naudojimo pradţios.
Kai sutartyje mainomo turto vertė nenurodyta ir mainomas panašus turtas
 įsigijimo savikaina lygi mainais atiduodamo turto balansinei vertei ir mainų rezultatas nesusidaro.
Kai sutartyje mainomo turto vertė nenurodyta ir mainomas nepanašus turtas
 įsigijimo savikaina bus perduodamo turto tikroji vertė, pridėjus visas su to turto mainais susijusias
išlaidas.
Kai mainų sandoryje atsiskaitoma turtu ir pinigais, tokie mainų sandoriai registruojami kaip nepanašaus
turto mainai.
Nematerialiojo turto naudojimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kurį jos buvo patirtos,
sąnaudoms. Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo,
pripaţįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos.
Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte. Balansinė vertė lygi likutinei vertei, kurią sudaro
suma, gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus amortizacijos sumą, sukauptą
per visą jo naudingo tarnavimo laiką.
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama remiantis metine amortizacijos suma, kurią ūkio subjektas
nusistato, atsiţvelgdamas į:
a) planuojamą turto naudingo tarnavimo laiką;
b) informaciją apie panašaus ir panašiai naudojamo turto naudingo tarnavimo laiką;
c) techninį, technologinį ir kitokį senėjimą.
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos
skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal formulę:
V
N = –––––– ,
T
N – metinė amortizacijos suma;
V – nematerialiojo turto įsigijimo vertė (pasigaminimo savikaina);
T – naudingo tarnavimo laikas metais.
Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis turi būti:
 patikrinamas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje;
 jei reikia turi būti patikslinamas amortizacijos laikotarpis.
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos po įsigijimo ir neskaičiuojama
nuo kito mėnesio 1 dienos po nurašymo arba perleidimo.
Turto amortizacijos laikotarpį ūkio subjektas nustato savarankiškai. Jei turto naudojimo kontrolės teisės yra
ribotos, amortizacijos laikotarpis negali būti ilgesnis nei kontrolės teisės.
Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, kuris teikia ūkio subjektui ekonominės naudos
naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne maţesnė uţ ūkio
subjekto nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę.
Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas, jei jis atitinka šiuos požymius:
 ūkio subjektas ketina jį naudoti savo veikloje ilgiau nei vienerius metus;
 ūkio subjektas pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
 ūkio subjektas gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
 turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne maţesnė uţ minimalią ilgalaikio materialiojo turto
savikainą, ūkio subjekto nusistatytą kiekvienai turto grupei;
 ūkio subjektui yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.
Jei ūkio subjektas ketina įsigyti materialųjį turtą, kuris teiks jam ekonominės naudos naudojamas ilgiau nei
vienerius metus, išankstiniai mokėjimai, avansinės įmokos ir kiti panašaus pobūdţio mokėjimai uţ tokį turtą
turi būti priskiriami ilgalaikiam materialiajam turtui:
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 pvz.., 200X m. kovo 15 d. sumokėtas avansas uţ kompiuterį. Nors kompiuteris kovo mėn.
negautas, tačiau rengiant I ketvirčio balansą, sumokėta avansinė įmoka bus rodoma kaip kitas
ilgalaikis materialusis turtas.
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Balanse
rodomas balansine verte – lygia likutinei vertei.
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro:
 uţ turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus, akcizus ir kitus negrąţinamus mokesčius;
 su turto įsigijimu, atsiveţimu bei šio turto paruošimu naudoti išlaidos (pvz., instaliavimo, bandymo ir
pan.);
 nekilnojamo turto įregistravimo mokestis ir remonto išlaidos iki turto naudojimo pradţios.
Į įsigijimo savikainą neįskaitoma:
 šiam turtui įsigyti arba sukurti skolintų sumų palūkanos;
 PVM, išskyrus atvejus, kai šis mokestis yra neatskaitomas. Neatskaitomą PVM galima įskaityti į
įsigijimo savikainą, jei tai numatyta apskaitos politikoje.
Pasigaminimo savikainą sudaro pagrindinių ţaliavų, medţiagų, komplektuojamųjų gaminių savikaina
bei tiesioginės darbo ir netiesioginės gamybos išlaidos, padarytos iki turto naudojimo pradţios. Į pasigaminimo
savikainą neįskaitomos veiklos sąnaudos ir pelnas (nuostolis) ar jų dalis.
Kai ilgalaikis materialusis turtas gaunamas steigėjų (savininkų) turtinių įnašų forma, jo įsigijimo savikaina
yra dalininkų patvirtinta investuoto turto vertė, kuri negali būti didesnė uţ tikrąją vertę, bei visos su jo
įregistravimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos.
Kai ilgalaikis materialusis turtas gaunamas neatlygintinai, jo įsigijimo savikaina yra dovanojimo sutartyje
ar kitame dokumente patvirtinta to turto vertė, kuri negali būti didesnė uţ tikrąją vertę, bei su šio turto gavimu ir
paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Kai turto vertė dovanojimo sutartyje nenurodyta - savikainą nustato ūkio
subjektas, atsiţvelgdamas į to turto tikrąją vertę.
Pagal lizingo sutartį gautas turtas registruojamas kaip ilgalaikis turtas – turto kaina, nurodyta lizingo
sutartyje, išskyrus mokėtinas palūkanas.
Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriami:
 įsigyti ar paties ūkio subjekto statomi nebaigti statyti objektai;
 montuojami įrengimai;
 įrengimų montavimo darbai, atlikti rangovų ar paties ūkio subjekto, bet iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos nebaigti.
Ilgalaikiam materialiajam turtui yra skaičiuojamas nusidėvėjimas.
Nusidėvėjimas - riboto naudojimo laiko turto nudėvimosios vertės priskyrimas sąnaudoms (ar kito turto
savikainai) ir paskirstymas per visą planuojamą turto naudingo tarnavimo laiką, atsiţvelgiant į realų to turto
ekonominės vertės kitimą.
Nudėvimoji vertė – suma, gauta iš riboto naudojimo laiko ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo
(pasigaminimo) savikainos atėmus numatytą likvidacinę vertę.
Likvidacinė vertė - suma, kurią ūkio subjektas tikisi gauti uţ turtą jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje,
įvertinus būsimas likvidavimo ir perleidimo išlaidas.
Naudingo tarnavimo laikas - laikotarpis, kuriuo ūkio subjektas tikisi naudoti riboto naudojimo laiko turtą,
arba gaminių ar produkcijos vienetų, kuriuos įmonė tikisi pagaminti (gauti) naudodama šį turtą, skaičius.
Pradėjus naudoti ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1
dienos.
Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas:
 nuo kito mėnesio 1 dienos po turto nurašymo, perleidimo ar kitokio perdavimo, kai turtas nustoja būti
naudojamas arba kai visa naudojamo ilgalaikio turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į
produkcijos (paslaugų) savikainą ar į sąnaudas;
 ţemės;
 bibliotekų fondų, meno kūrinių, muziejų eksponatų, į kultūros vertybių registrą įtraukto ilgalaikio
materialiojo turto, išskyrus pastatų ir statinių, kurie buvo rekonstruoti arba remontuoti (jiems
nusidėvėjimas skaičiuojamas tik nuo rekonstravimo ar remonto darbų vertės.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kurią ūkio subjektas
nusistato, atsiţvelgdamas į:
 planuojamą naudingo tarnavimo laiką;
 planuojamą ilgalaikio materialiojo turto naudojimo intensyvumą, turto naudojimo aplinką, naudingųjų
turto savybių kitimą per visą jo naudingo tarnavimo laiką;
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 teisinius ir kitokius veiksnius, ribojančius ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką;
 ūkio subjekto nusistatytą ilgalaikio turto likvidacinę vertę.
Nusistatyta metinė nusidėvėjimo norma, naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė gali būti tikslinami
gavus papildomos informacijos.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi šie nusidėvėjimo skaičiavimo metodai:
 tiesiogiai proporcingas (tiesinis);
 produkcijos.
Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas
V1 – V2
100 proc.
N = –––––– arba n = –––––– ,
T
T

N = (V1 – V2)* n

N – metinė amortizacijos suma;
V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė (pasigaminimo savikaina);
V2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė
T – naudingo tarnavimo laikas metais;
n – metinė nusidėvėjimo norma.
Produkcijos metodas
(V1 – V2) *P
N = –––––––––
Pmax

arba N = (V1 – V2)* n* P ,

N – metinė amortizacijos suma;
V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė (pasigaminimo savikaina);
V2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė
P – per ataskaitinį laikotarpį pagamintos produkcijos (atliktų darbų) kiekis;
Pmax – maksimalus ilgalaikio materialiojo turto objektu pagamintinos produkcijos (atliktinų darbų)
kiekis;
n – metinė nusidėvėjimo norma.
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos – tai išlaidos, uţtikrinančios ilgalaikio materialiojo turto
naudojimą veikloje, taip pat kompleksas profilaktinių prieţiūros (ne remonto) priemonių, kuriomis siekiama,
kad ilgalaikis materialusis turtas per naudojimo laikotarpį atliktų savo paskirtį.
 Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos
buvo patirtos, veiklos sąnaudoms, jei jos pagal ne pelno organizacijos apskaitos politiką
nepriskiriamos gaminamos produkcijos savikainai.
 Išsinuomoto turto eksploatavimo išlaidos (jei jų nekompensuoja nuomotojas) pripaţįstamos nuomininko
veiklos sąnaudomis, jei nepriskiriamos gaminamos produkcijos savikainai.
Ne pelno organizacijai priklausančio ilgalaikio materialiojo turto baigto remonto išlaidų registravimas
apskaitoje priklauso nuo baigto remonto suteikiamo rezultato.
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JEI ATLIKTAS NUOSAVO
ILGALAIKIO TURTO REMONTAS

pailgina
turto
naudingo
tarnavimo
laiką ir
pagerina jo
naudingąsias
savybes

nepagerina
naudingųjų
turto
savybių, bet
pailgina jo
naudingo
tarnavimo
laiką

pagerina
naudingąsias
turto
savybes, bet
nepailgina
naudingo
tarnavimo
laiko

nepagerina
naudingųjų
turto savybių
ir nepailgina
jo naudingo
tarnavimo
laiko

remonto darbų verte
didinama turto savikaina ir
patikslinamas turto
naudingo tarnavimo
laikotarpis

remonto
darbų verte
didinama
turto
savikaina

remonto
darbų vertė
pripaţįstama
ataskaitinio
laikotarpio
sąnaudomis

36 pav. Nuosavo turto remonto išlaidų registravimas apskaitoje
Išsinuomoto turto remonto išlaidas, kurių turto savininkas nekompensuoja, ūkio subjektas registruoja 37
paveiksle pateikta tvarka.
Kai išsinuomoto turto remonto išlaidas kompensuoja turto savininkas, nuomininkas remonto išlaidas
registruoja kaip gautiną sumą.

IŠSINUOMOTO TURTO REMONTAS
Išsinuomoto turto rekonstrukcija ir remontas, kai turto
savininkas šių darbų
nekompensuoja

Reikšmingai iškreipia
ataskaitinio laikotarpio
veiklos rezultatą

Reikšmingai neiškreipia
ataskaitinio laikotarpio
veiklos rezultato

Remonto darbų išlaidos
pripaţįstamos turtu ir
nudėvimos per likusį to
turto nuomos laikotarpį

Remonto darbų išlaidos
pripaţįstamos ataskaitinio
laikotarpio veiklos
sąnaudomis

37 pav. Išsinuomoto turto remonto išlaidų registravimas apskaitoje
Ne pelno organizacijai nereikalingas ilgalaikis materialusis turtas gali būti perleidţiamas, o nusidėvėjęs –
nurašomas. Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, Veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas perleidimo rezultatas,
kuris apskaičiuojamas iš gautų pajamų atimant parduoto turto likutinę vertę ir visas su perleidimu susijusias
išlaidas.
 Pvz., 200X m. balandţio mėn. parduotas ne pelno organizacijoje nenaudojamas naudotas
kompiuteris, kurio įsigijimo savikaina 2400 Lt, sukauptas nusidėvėjimas 2100 Lt, pardavimo
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kaina 400 Lt. Veiklos rezultatų ataskaitoje bus rodomas kompiuterio pardavimo pelnas 100 Lt
(likutinė vertė yra 2400 – 2100 = 300Lt ; pardavimo rezultatas yra 400 – 300 = 100 Lt).
Nurašius visiškai nudėvėtą turtą, gautos dalys ar medţiagos apskaitoje registruojamos kaip atsargos grynąja
galimo realizavimo verte. Jeigu nurašomas turtas nevisiškai nudėvėtas, nenudėvėta suma pripaţįstama
ataskaitinio laikotarpio nuostoliu dėl turto nurašymo.
Jeigu ilgalaikis materialusis turtas prarandamas dėl vagystės, stichinių nelaimių, gamtos reiškinių ar kitų
panašių prieţasčių, nuostoliai, atsiradę dėl šio turto praradimo, pripaţįstami ataskaitinio laikotarpio nuostoliais
dėl turto praradimo, jei nėra galimybės šių nuostolių kompensuoti. Jeigu pagrįstai tikimasi, kad nuostoliai bus
atlyginti, numatoma atgauti suma registruojama kaip gautina suma. Jeigu numatoma atgauti suma yra maţesnė
uţ prarasto ilgalaikio materialiojo turto vertę, likusi suma pripaţįstama nuostoliu.
Finansinį turtą sudaro:
 pinigai ir pinigų ekvivalentai;
 gautinos sumos;
 nuosavybės ir skolos vertybiniai popieriai (kitų įmonių akcijos, obligacijos, vekseliai).
Pinigai ir jų ekvivalentai – ne pelno organizacijos kasoje ir bankų sąskaitose esantys pinigai ir jų
ekvivalentai įvairia valiuta. Pinigų ekvivalentams gali būti priskiriamos trumpalaikės likvidţios investicijos į
vertybinius popierius (t.y. vyriausybės vertybiniai popieriai, obligacijos, vekseliai ir kitas finansinis turtas, kurio
išpirkimo terminas nesiekia 3 mėnesių nuo balanso sudarymo datos), kelionės čekiai ir kitas finansinis turtas,
atitinkantis pinigų ekvivalentų apibrėţimą.
Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius nėra priskiriamos pinigų ekvivalentams.
Pinigų, esančių ūkio subjekto kasoje, apskaitą reglamentuoja LRV nutarimas “Dėl kasos darbo
organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo”.
Pinigai į kasą priimami pagal Kasos pajamų orderį, o išmokami pagal Kasos išlaidų orderį. Jei pinigai į
kasą priimami iš atskaitingo asmens, kuris ūkio subjekto vardu gavo pinigus iš kitų asmenų, tai kartu turi būti
pateikiami ir pinigų gavimą įrodantys dokumentai (atskaitingas asmuo, priimdamas pinigus išrašo Pinigų
priėmimo kvitą).
Atliekant operacijas uţsienio valiuta sumos Kasos pajamų orderyje ir Kasos išlaidų orderyje įrašomos ne
litais ir centais, o užsienio valiuta.
Pinigų apskaitai kasoje pildoma Kasos knyga. Operacijos nacionaline ir kiekviena uţsienio valiuta turi būti
surašomos atskirose knygose. Kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną orderį ir kiekvienos dienos pabaigoje
(jei nenustatyta kitaip) susumuoja dienos operacijas. Kasininko apyskaitą privaloma sudaryti kiekvieno mėnesio
pabaigoje.
Kiekvienas ūkio subjektas viename banke gali turėti vieną atsiskaitomąją sąskaitą. Sąskaitos bankuose
atidaromos vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, Pinigų plovimo prevencijos įstatymu ir LB nustatyta tvarka.
Kredito įstaigų ir klientų santykius atliekant mokėjimus nustato LR Mokėjimų įstatymas, LR civilinis kodeksas,
LR Mokėjimų eiliškumo įstatymas.
Lėšų pervedimai iš sąskaitos banke atliekami pagal kredito įstaigai mokėtojo ar gavėjo pateiktus mokėjimo
nurodymus. Jais gali būti Debeto pervedimas arba Kredito pervedimas.
Debeto pervedimas – gavėjo inicijuotas sandoris, kai mokėtojo ar gavėjo bankui pateiktas mokėjimo
nurodymas vykdomas mokėtojo lėšoms pervesti gavėjui į jo sąskaitą banke. pateikti šį mokėjimo nurodymą
galima tik turint mokėtojo sutikimą.
Kredito pervedimas – mokėtojo inicijuotas sandoris, kai mokėtojo bankui pateiktas mokėjimo nurodymas
vykdomas mokėtojo lėšoms pervesti gavėjui į jo sąskaitą banke.
Daţniausiai norint atsiskaityti ūkio subjektai bankui teikia Kredito pervedimus.
Kai ūkio subjekto atsiskaitomojoje sąskaitoje banke visiems mokėjimas atlikti nepakanka pinigų, šie mokėjimai
atliekami prisilaikant tam tikro eiliškumo, kurį numato LR civilinis kodeksas ir LR Mokėjimų eiliškumo
įstatymas.
Mokėjimai iš ūkio subjekto kasos ir sąskaitų banke gali būti atliekami tiek nacionaline, tiek uţsienio valiuta.
Ilgalaikis ir trumpalaikis finansinis turtas buhalterinėje apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
Jeigu steigėjo dalis apmokama nepiniginiu įnašu, steigiamojo ūkio subjekto steigimo dokumentuose
nustatyta tvarka nepiniginis įnašas įvertinamas.
Jeigu ne pelno organizacijos įnešto turto balansinė vertė yra maţesnė uţ šio nepiniginio įnašo nustatytą
vertę, skirtumas pripaţįstamas kitomis pajamomis (investicinės veiklos pelnu).
Jeigu įnešto turto balansinė vertė yra didesnė uţ šio nepiniginio įnašo nustatytą vertę, skirtumas
pripaţįstamas kitomis sąnaudomis (investicinės veiklos nuostoliais).
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Investicijų perleidimo rezultatas priskiriamas kitoms pajamoms arba kitoms sąnaudoms ir į apskaitą
įtraukiamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį tas turtas buvo perleistas.
Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį ūkio subjektas sunaudoja pajamoms uţdirbti per vienerius metus arba
per vieną ūkio subjekto veiklos ciklą.
Atsargoms priskiriama:
a) ţaliavos;
b) medţiagos ir komplektuojamieji gaminiai;
c) nebaigta gamyba;
d) pagaminta produkcija;
e) prekės, skirtos perparduoti.
Apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Balanse parodomos įsigijimo (pasigaminimo)
savikaina. Įsigijimo savikainos sudėtis pateikta 38 paveiksle.

ĮSIGIJIMO SAVIKAINOS SUDĖTIS
Įsigijimo savikaina
Pirkimo
kaina

Importo Pristatymo Paruošimo Sandėliamuitai,
išlaidos naudoti vimo išlai(jei nereikšakcizai
išlaidos
dos (jei
mingos
(jei nereikšnereikšbei kiti
įskaitomos į
mingos
mingos
parduotų
įskaitomos
į
negrąžintini prekių saviįskaitomos
į
parduotų
kainą)
parduotų
mokesčiai
prekių
savikainą)

atėmus pirkimo
metu žinomas
nuolaidas

prekių savikainą)

koreguojama vėliau
pritaikytomis
nuolaidomis ir
nukainojimais

38 pav. Atsargų įsigijimo savikainos sudėtis
Jeigu pridėtinės vertės mokestis negrąţinamas (neatskaitomas), ne pelno organizacijos gali:
 jį įskaityti į atsargų įsigijimo savikainą arba
 iš karto pripaţinti mokesčių sąnaudomis.
Kai ne pelno organizacijos uţ įsigytas atsargas atsiskaito uţsienio valiuta, šių atsargų įsigijimo savikaina
apskaičiuojama pagal pirkimo dieną galiojusį oficialų Lietuvos Respublikos nacionalinės valiutos ir uţsienio
valiutos keitimo kursą ar santykį, neatsiţvelgiant į atsiskaitymo datą.
Per ataskaitinį laikotarpį ne pelno organizacijos sunaudotos atsargos gali būti įkainotos naudojant 39
paveiksle pateiktus įkainojimo būdus.
Taikant FIFO metodą daroma prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos anksčiausiai įsigytos atsargos.
Atsargų likučiai įvertinami paskutinių pirkimų kainomis.
Taikant LIFO metodą daroma prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos vėliausiai įsigytos atsargos. Atsargų
likučiai įvertinami anksčiausių pirkimų kainomis.
Taikant vidutinių kainų metodą skaičiuojamas svertinis vidurkis ir šia vidutine kaina įvertinamos
sunaudotos atsargos ir jų likučiai laikotarpio pabaigoje.
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ATSARGŲ ĮKAINOJIMO BŪDAI
ATSARGŲ ĮKAINOJIMO BŪDAI

FIFO

rekomenduojama taikyti ir
tais atvejais,
kai negalima
nustatyti,
kurios atsargos buvo
sunaudotos
pirmiausiai

LIFO

taikomas tik tais
atvejais, kai
įmanoma nustatyti, kad vėliausiai įsigytos atsargos sunaudojamos
pirmiausiai

VIDUTINIŲ
KAINŲ

taikomas kai
atsargos sumaišytos, negalima nustatyti,
kurios atsargos
įsigytos ar pagamintos anksčiau

KONKREČIŲ KAINŲ

taikomas kai
atsargų judėjimas sutampa
su jų kainų judėjimu ir žinomos konkrečiam tikslui
skirtos atsargos

39 pav. Sunaudotų atsargų įkainojimo būdai
Taikant konkrečių kainų metodą, kiekvienas sunaudojimas vertinamas konkretaus pirkimo kaina.
Tvarkydami atsargų apskaitą, ūkio subjektai gali taikyti nuolatinį ar periodinį atsargų apskaitos būdus.
Nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdo esmė tai, kad:
 kiekviena atsargų gavimo ir sunaudojimo (pardavimo) operacija registruojama buhalterinėse
sąskaitose;
 pagal sąskaitų duomenis bet kuriuo momentu galima nustatyti atsargų likučius.
Periodiškai apskaitomų atsargų apskaitos būdo esmė tai, kad:
 per ataskaitinį laikotarpį buhalterinėse sąskaitose registruojamos tik atsargų pirkimo operacijos,
 sunaudotos (parduotos) atsargos nustatomos tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus
inventorizaciją ir apskaičiavus atsargų likučius. Sunaudotos (parduotos) atsargos = L’ + pirkimai –
L’’
Nuosavo kapitalo apskaita
Ne pelno organizacijos nuosavo kapitalo sudėtis priklauso nuo jo teisinės formos. Ne pelno organizacijos,
veikiančios pagal Asociacijų įstatymą, nuosavą kapitalą sudaro:
 kapitalas;
 perkainojimo rezervai;
 kiti rezervai;
 veiklos rezultatas.
Ne pelno organizacijos kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka yra lygus steigėjų įnašų vertei.
Piniginių įnašų dydį, nepiniginių įnašų vertės nustatymo tvarką nustato teisės aktai, reglamentuojantys ūkio
subjekto veiklą, steigimo dokumentai, ūkio subjekto įstatai.
Jeigu ne pelno organizacijos, kurios veiklą reglamentuojantys teisės aktai numato ilgalaikio turto
perkainojimą, ir apskaitos politikoje numatyta rodyti turtą perkainota verte, ilgalaikis turtas periodiškai
perkainojamas vadovaujantis 12 verslo apskaitos standarto “Ilgalaikis materialusis turtas” nuostatomis.
Turto vertės padidėjimo suma registruojama turto ir perkainojimo rezervo sąskaitoje.
Perkainojimo rezervas maţinamas:
o kai perkainotas turtas nuvertėja;
o kai perkainotas turtas nurašomas;
o kai perkainotas turtas perleidţiamas;
o kai perkainotas turtas nudėvimas.
Rezervas – laikinasis (tikslinis) pelno panaudojimo apribojimas, skirtas savininkų numatytiems tikslams.
Rezervai gali būti sudaromi ne pelno organizacijos įstatuose nustatyta tvarka.
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Sudarant rezervus, apskaitoje registruojamas veiklos rezultato sumažėjimas ir rezervo padidėjimas.
Panaikinus panaudotus arba nepanaudotus rezervus, apskaitoje registruojamas veiklos rezultato padidėjimas ir
rezervų sumažėjimas.
Ne pelno organizacijos veiklos rezultatas – ūkio subjekto uţdirbtas pelnas arba patirti nuostoliai.
Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesniųjų laikotarpių veiklos rezultatas balanse rodomas
atskirai. Rengiant finansinę atskaitomybę, praėjusių metų veiklos rezultatai priskiriami ankstesniųjų metų
veiklos rezultatui.
Finansavimo apskaita
Ne pelno organizacijos finansavimas priklauso nuo jo teisinio statuso, veiklos pobūdţio ir dalyvavimo
programose.
Ne pelno organizacijos finansavimą sudaro:
 dotacijos;
 tiksliniai įnašai;
 nario mokesčiai;
 kitas finansavimas.
Dotacija – neatlygintinai gautas ilgalaikis turtas.
Finansavimas – valstybės ir savivaldybės biudţeto, Europos Sąjungos paramos, Lietuvos ir uţsienio
paramos fondų arba kitų asmenų parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, skirta ūkio subjekto
įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.
Dotacija registruojama apskaitoje, gavus neatlyginamai ilgalaikį turtą arba įsigijus jį iš programai skirtų
pinigų.
Dotacija pripaţįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos poţymius:
 gauto turto naudojimo tikslas atitinka ūkio subjekto įstatuose nustatytus tikslus;
 ūkio subjektas neatlygintinai gauna ilgalaikį turtą arba įsigyja iš programai (paramai) skirtų pinigų.
Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu.
Dotacija pripaţįstama panaudota, kai turtas nudėvimas, t.y. turto nusidėvėjimo suma maţinama šio turto
vertė ir pripaţįstamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kartu kredituojama sąnaudų kompensavimo
sąskaita ir pripaţįstamas dotacijos panaudojimas (debetuojama sąskaita “Dotacija”).
 Pvz., 200X m. balandţio mėn. iš gautos dotacijos nupirktas ir pradėtas naudoti IMT, kurio įsigijimo
savikaina 20000 Lt (iš dotacijos lėšų finansuota 45 proc. turto vertės), nustatytas naudojimo laikas
5 metai, nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu.
Šio turto nusidėvėjimas per 200X m. geguţės mėn. yra 333 Lt (20000 * 0,2 / 12 = 333 Lt. Ši
suma registruojama D 61 K 12..3. Iš dotacijos lėšų įsigyto turto dalies nusidėvėjimo suma yra 150
Lt (333 * 0,45 = 150 Lt), kuria pripaţįstamas dotacijos panaudojimas geguţės mėn. D 3421
Dotacija K 641 Panaudota dotacija
Ne pelno organizacijos kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes.
Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis.
Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudţetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir
uţsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama grieţtai apibrėţtiems tikslams
įgyvendinti.
Tiksliniai įnašai pripaţįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos du poţymius:
 įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos (programos)
sąlygas;
 yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.
Jeigu numatomi gauti tiksliniai įnašai atitinka nustatytus kriterijus, jie gali būti registruojami apskaitoje
kaip gautini.
Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka pripaţinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip
gauti tiksliniai įnašai.
Tiksliniais įnašais gali būti pripaţįstamos negrąţintinos paskolos, jeigu ūkio subjektas gali garantuoti, kad
bus įvykdytos visos paskolos panaudojimo sąlygos ir jos grąţinti nereikės.
Tikslinių įnašų pavyzdžiais gali būti gauta parama išlaidų sąmatoje numatytiems tikslams; daugiabučių
namų savininkų bendrijų namų savininkų tiksliniai įnašai namo remontui bei renovacijai; parama renginio
organizavimui.
Tiksliniai įnašai pripaţįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripaţinta kompensuotomis.
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Panaudojus tikslinių įnašų pinigus ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja
dotacija, maţėja tikslinis finansavimas.
Pavyzdys.
Gavus tikslinį finansavimą ilgalaikiam turtui įsigyti
2 XX Sąskaitos banke 10000
K 3XX Tikslinis finansavimas 10000
Įsigijus ilgalaikį turtą
D 12XX – Ilgalaikis turtas (įsigijimo savikaina) 10000
K 2XX Sąskaitos banke 10000
D 3XX Tikslinis finansavimas 10000
K 3XX Dotacija 10000
Nario mokesčiai renkami ir naudojami ne pelno organizacijos visuotinio narių susirinkimo arba įstatuose
nustatyta tvarka.
Jei ne pelno organizacijos įstatai nustato nario mokesčių mokėjimą ir tikimasi, kad per įstatuose nustatytą
laikotarpį jis bus sumokėtas apskaitoje gali būti registruojami gautini nario mokesčiai.
Jeigu nesitikima surinkti nario mokesčių, į apskaitą jie gali būti įtraukiami tik po jų gavimo, nerodant
apskaitoje gautinų nario mokesčių.
Nario mokesčiai pripažįstami panaudotais tokia pat tvarka kaip tiksliniai įnašai.
Jeigu davėjas nenurodo konkretaus paramos tikslo, ne pelno organizacijos tokį finansavimą gali naudoti
savo nuoţiūra. Parama, gauta nenurodžius tikslo, registruojama apskaitoje kaip kitas finansavimas.
Parama, gauta prekėmis, įvertinama rinkos kaina ir rodoma kaip atsargos. Toks finansavimas
pripaţįstamas panaudotu, kai gautos atsargos sunaudojamos.
Jeigu parama teikiama paslaugomis arba savanorių darbu, tokia parama atskleidţiama aiškinamajame rašte.
Pinigus, gautus kaip paramą, privaloma laikyti atskiroje sąskaitoje.
Įsipareigojimų apskaita
Įsipareigojimai gali atsirasti dėl sutarčių sąlygų arba kaip įstatymų nustatyti reikalavimai. Įsipareigojimų
atsiradimo pavyzdžiai:
 gavus banko paskolą, atsiranda įsipareigojimas grąţinti paskolą;
 įsigijus prekių arba gavus paslaugų, jeigu uţ jas dar nesumokėta, atsiranda mokėtina suma;
 gavus avansą, atsiranda įsipareigojimas suteikti paslaugą;
 gavus išsimokėtinai turto, atsiranda įsipareigojimas per sutartyje numatytą laikotarpį sumokėti pinigus ir
palūkanas;
 pagal mokesčių įstatymus mokesčių mokėtojams atsiranda įsipareigojimas mokėti mokesčius;
 pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą atsiranda įsipareigojimas darbuotojams mokėti atlyginimą.
 Įsipareigojimai skirstomi:
a) po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai;
b) per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
 Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos ūkio subjektas turės įvykdyti vėliau nei per vienerius metus
nuo balanso sudarymo datos.
 Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos ūkio subjektas turės įvykdyti per vienerius metus nuo
balanso sudarymo datos.
Pajamų ir sąnaudų apskaita
Pajamų pripaţinimo kriterijai:
 pajamomis laikomas tik ūkio subjekto ekonominės naudos padidėjimas;
 pajamomis nepripaţįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis,
kadangi tai nėra ūkio subjekto gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo;
 į uţdirbtas pajamas neįskaitomos pardavimo nuolaidos, kuriomis pirkėjai pasinaudojo arba pasinaudos
vėliau.
 jeigu per ataskaitinį laikotarpį prekės grąţinamos arba nukainojamos sutikus prekių tiekėjui, turi būti
grąţintų prekių suma bei nukainotu rezultatu sumaţintos tiekėjo ataskaitinio laikotarpio pajamos.
Pajamos uţ suteiktas paslaugas ir parduotas prekes laikomos uţdirbtomis ir turi būti rodomos finansinėje
atskaitomybėje, jeigu:
 pardavėjas uţbaigė visus esminius prekių gamybos darbus,
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perdavė pirkėjui visą su šiomis prekėmis susijusią riziką, esamą bei būsimą naudą ir jau
nebekontroliuoja šių prekių, be to,
 tikimybė, kad prekės bus grąţintos arba reikės patirti daug papildomų sąnaudų, susijusių su jų gamyba
arba pardavimu, labai menka; arba visos paslaugos (sutartyje numatyta jų dalis) suteiktos pirkėjui, o
didelių papildomų sąnaudų arba nuostolių, susijusių su šių paslaugų suteikimu, tikimybė menka.
 Į kitas pajamas įskaitomas:
 ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo pelnas,
 gauti ir gautini dividendai,
 ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios gauti palūkanos uţ kredito įstaigose laikomus pinigus,
 valiutos kurso teigiama įtaka,
 baudos, delspinigiai, susiję su pirkėjų ir kitomis skolomis.
Sąnaudos, patirtos uţdirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos
finansinėje atskaitomybėje pagal:
 kaupimo ir
 pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.
Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, kurios nelaikomos sąnaudomis, rodomos balanse kaip turtas.
Sąnaudos apskaitoje turi būti pripaţintos įvykdţius šias sąlygas:
 sąnaudomis gali būti pripaţinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos) pagaminimu arba
paslaugų suteikimu;
 sąnaudos turi būti susijusios su ne pelno organizacijos turto arba kitų juridinių asmenų jai teikiamų
paslaugų naudojimu arba ne pelno organizacijos įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims didėjimu
ir šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti;
 jeigu pajamos, susijusios su tam tikrų išteklių naudojimu, bus uţdirbamos per keletą ateinančių
ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, apskaitoje
naudojami netiesioginiai sąnaudų pripaţinimo į įtraukimo į apskaitą būdai (ilgalaikio turto
nusidėvėjimas, amortizacija).
 per ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto padarytos išlaidos nedelsiant pripaţįstamos to ataskaitinio
laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečiu pajamų uţdirbimu ir nenumatoma, kad
per ateinančius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų.
Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu,
 pripaţįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos, ir
 ta dalimi, kuri atitinka skirto tikslinio finansavimo programos (paramos) tikslus ir (arba) bendrųjų
sąnaudų padengimą;
 registruojamos atskiroje sąskaitoje “Sąnaudų kompensavimas”.
 Sąnaudų kompensavimas Veiklos rezultatų ataskaitoje rodomas su minuso ţenklu;
 detalesnis finansavimo panaudojimas pagal atskiras programas atskleidţiamas aiškinamajame rašte.
Prie kitų sąnaudų priskiriami:
 ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo nuostoliai;
 valiutos kurso neigiama įtaka;
 sumokėtos ir mokėtinos palūkanos;
 baudos;
 delspinigiai;
 kitos sąnaudos, nesusijusios su tipine ūkio subjekto veikla.
Atskiroje sąskaitoje kaupiamos veiklos sąnaudos. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos:
 darbuotojų darbo apmokėjimo,
 ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos),
 patalpų išlaikymo,
 patalpų nuomos,
 draudimo,
 mokesčių (neatskaitomo PVM ir kt., išskyrus pelno mokestį),
 transporto
 ryšių,
 turto nurašymo,
 abejotinų skolų,
 ţalos atlyginimo
 kitos (pvz., ūko subjekto pinigais suteikta labdara, parama).
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4.4. Finansinė atskaitomybė
Finansinę atskaitomybę sudaro:
 Balansas;
 Veiklos rezultatų ataskaita;
 Aiškinamasis raštas.
Pavyzdinės finansinių ataskaitų formos pateiktos „Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės
juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklų” prieduose.
Ūkio subjektai gali papildyti pavyzdines formas papildomomis eilutėmis, o nereikalingas eilutes praleisti.
Balanse pateikiama ne pelno organizacijos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sudėtis. Balanse
pateikiama dviejų metų informacija, išskyrus steigiamąjį balansą.
Balanse informacija išdėstoma tokia tvarka:
A. Ilgalaikis turtas
I. Nematerialusis turtas
II. Materialusis turtas
III. Finansinis turtas
B. Trumpalaikis turtas
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti
sutartys
II. Per vienerius metus gautinos sumos
III. Kitas trumpalaikis turtas
IV. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
C. Nuosavas kapitalas
I. Kapitalas
II. Perkainojimo rezervas
III. Kiti rezervai
IV. Veiklos rezultatai
D. Finansavimas
E. Įsipareigojimai
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai
Veiklos rezultatų ataskaitoje parodomos ūkio subjekto per ataskaitinį laikotarpį uţdirbtos pajamos ir
patirtos sąnaudos.
Veiklos rezultatų ataskaitoje informacija turi būti pateikiama pagal tokius straipsnius:
I. Pajamos
II. Sąnaudos
1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
2. Kitos sąnaudos
3. Kompensuotos sąnaudos (-)
4. Veiklos sąnaudos
III. Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą
IV. Pelno mokestis
V. Grynasis veiklos rezultatas
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5. NE PELNO ORGANIZACIJŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI
5.1. Pelno mokestis
Ne pelno organizacijos yra pelno nesiekiančios organizacijos, todėl joms taikoma šių organizacijų
apmokestinimo principai.
Vadovaujantis mokesčių įstatymų nuostatomis, pelno nesiekiančioms organizacijoms gali būti
priskiriami viešieji ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius
interesus.
Pagal Pelno mokesčio įstatymą pelno nesiekiančios organizacijos – vienetai, kurie atitinka tokius du
kriterijus:
 jų veiklos tikslas neturi būti pelno siekimas, t. y. jų veiklos tikslas yra jų įstatuose numatytų
tikslų įgyvendinimas, ir
 jų pelnas pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti skirstomas steigėjams ir
(arba) veiklos dalyviams.
Pelno nesiekiančios organizacijos, jeigu jų mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės
veiklos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamąjį pelną apmokestina taip:
 25 tūkstančius litų per mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o
 likusią apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį – taikant 15 procentų mokesčio tarifą.
Jeigu pelno nesiekiančių organizacijų mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos yra
didesnės kaip 1 milijonas litų, tai visas apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 procentų
mokesčio tarifą.
Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos pajamos, kurios tiesiogiai
skiriamos tenkinant viešuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.

Pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, uţdirbtos
pardavus prekes ar kitą turtą, suteikus apmokamas paslaugas, ir kitos ūkinės komercinės veiklos pajamos, t. y.:
1) pajamos uţ parduotas prekes, atsargas ir ilgalaikį turtą;
2) kaip parama gautų materialinių vertybių pardavimo pajamos, išskyrus atvejus, kai jos parduodamos
paramos ar labdaros renginiuose;
3) pajamos uţ suteiktas mokamas paslaugas (uţ paskaitas, išleistus leidinius, pravestus mokamus
renginius, mokamas sveikatos prieţiūros bei švietimo paslaugas ir pan.);
4) turto nuomos pajamos;
5) pajamos uţ suteiktas reklamos paslaugas (ūkinės veiklos pajamomis nelaikomos reklamos paslaugos,
teikiamos pagal įsipareigojimą paramos teikėjui Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, jeigu reklamos
paslaugų sąnaudos neviršija 10 proc. suteiktos paramos vertės);
6) palūkanų pajamos uţ banke laikomas lėšas, jeigu mokestiniu laikotarpiu pelno nesiekianti
organizacija turi ir kitų ūkinės komercinės veiklos pajamų;
7) pajamos uţ parduotus vertybinius popierius;
8) valiutų kursų pasikeitimo teigiama įtaka, jeigu tokios pajamos atsiranda dėl ūkinių operacijų,
susijusių su ūkinės komercinės veiklos pajamų uţdirbimu;
9) kitos pajamos, nepriskiriamos įstatuose nustatytų tikslų finansavimui.
Pelno nesiekiančios organizacijos ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriama valstybės ir
savivaldybės biudţeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir uţsienio paramos fondų arba kitų asmenų parama,
tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, kurios naudojamos pelno nesiekiančios organizacijos įstatuose
nustatytų tikslų įgyvendinimo finansavimui.
Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas
(konferencija, suvaţiavimas) ir šį savo sprendimą įformina protokolu. Renkant narių stojamuosius įnašus ar
narių mokesčius, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros neišrašomos.
Apskaičiuojant pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinamąjį pelną, iš ūkinės komercinės veiklos
pajamų atimamos su ūkinės komercinės veiklos pajamų uţdirbimu susijusios sąnaudos (leidţiami ir ribojamų
dydţių leidţiami atskaitymai) ir neapmokestinamosios pajamos.
Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama:
• gauta parama LPĮ bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka;
• gautos draudimo išmokos, neviršijančios prarasto turto arba patirtų nuostolių ar ţalos vertės;

82

• pajamos dėl ilgalaikio turto ir vertybinių popierių perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka;
• netesybos, išskyrus netesybas, gautas iš uţsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse
teritorijose, ar tų teritorijų gyventojų;
• praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai;
• gautas ţalos atlyginimas.
Pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos tiesiogiai iš tos
ūkinės komercinės veiklos uţdirbtos ir (arba) gautos pajamos, todėl, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną,
leidţiamiems atskaitymams ir ribojamų dydţių leidţiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tik ūkinės
komercinės veiklos pajamoms tenkančios sąnaudos (leidţiami ir ribojamų dydţių leidţiami atskaitymai). Kai
sąnaudos susijusios tiek su pelno nesiekiančios organizacijos ūkine komercine veikla, tiek ir su šios
organizacijos įstatuose numatytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, sąnaudų dalis, tenkanti ūkinės
komercinės veiklos pajamoms, leidţiamiems atskaitymams priskiriama, jeigu minėta organizacija gali pateikti
tokių sąnaudų dalies pagrįstumą. Ūkinei komercinei veiklai tenkanti sąnaudų dalis nustatoma pagal pačios pelno
nesiekiančios organizacijos apskaitos politikoje nusistatytą tvarką.
Tuo atveju, kai pelno nesiekianti organizacija parduoda kaip paramą gautas materialines vertybes,
sąnaudoms priskiriamos tik su jų pardavimu susijusios transportavimo, sandėliavimo ir panašios sąnaudos.
Kadangi materialinės vertybės buvo gautos neatlygintinai, jų vertė sąnaudoms nepriskiriama.
Paramos gavėjo statusą turinčios pelno nesiekiančios organizacijos iš ūkinės komercinės veiklos pajamų
gali atskaityti visas išmokas, įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios LPĮ nustatyta tvarka skirtos
labdarai ir paramai. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš ūkinės
komercinės veiklos pajamų negali būti atimama parama, kuri teikiama panaudojant iš kitų asmenų (juridinių ir
fizinių) gautą paramą.
Iš ūkinės komercinės veiklos pajamų gali būti atskaitomos pirkimo ir sumokėtos importo PVM sumos,
kurios neatskaitomos pagal PVM įstatymo nuostatas, tais atvejais, kai šios sumos apskaičiuotos nuo PMĮ
nustatytų leidţiamų atskaitymų, susijusių su ūkinės komercinės veiklos pajamų uţdirbimu.
Iš ūkinės komercinės veiklos pajamų gali būti atskaitomi pelno nesiekiančios organizacijos sumokėti
nario mokesčiai, kai narystė kitose pelno nesiekiančiose organizacijose susijusi su ūkinės – komercinės veiklos
pajamų uţdirbimu.
Pelno nesiekiančios organizacijos gali būti laikinai atleidžiamos nuo pelno mokesčio deklaracijos
pateikimo jei jie nevykdo ūkinės komercinės veiklos.
Norėdama būti atleista nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo pelno nesiekianti organizacija gali
kreiptis į AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ji yra įregistruota Mokesčių mokėtojų registre, ir pateikti
prašymą laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų pateikimo. Tinkamai uţpildytas prašymas turi būti pateiktas
iki metinės pelno mokesčio deklaracijos formos pateikimo termino pabaigos.
Pelno nesiekiančios organizacijos privalo deklaruoti ir mokėti avansinį pelno mokestį, jei praėjusio
mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos viršijo 1 mln. litų.
Jei praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 1 mln. litų, pelno nesiekianti
organizacija mokestiniu laikotarpiu avansinio pelno mokesčio deklaruoti ir mokėti neprivalo.

5.2. Gyventojų pajamų mokestis
Pelno nesiekiančios organizacijos gyventojų pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, jeigu turi samdomų darbuotojų arba išmoka kitokias pajamas fiziniams
asmenims.
Pelno nesiekiančios organizacijos, atsiţvelgiant į jų statusą ir veiklos specifiką, turi atkreipti dėmesį į GPMĮ
tam tikrų nuostatų taikymą, kai gyventojas gauna pajamas iš šių organizacijų:
 pelno nesiekiančių organizacijų pašalpos savo nariams, išmokėtos iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio,
išskyrus pašalpas, kurias gauna gyventojai, susiję su šiais vienetais darbo arba jų esmę atitinkančiais
santykiais, neapmokestinamos. Vadinasi, pelno nesiekiančios organizacijos išmokėta pašalpa
neapmokestinama, jeigu: išmokėta pelno nesiekiančios organizacijos nariui ir išmokėta iš lėšų, sukauptų
iš nario mokesčio, ir gyventojas nėra susijęs su pelno nesiekiančia organizacija darbo arba jų esmę
atitinkančiais santykiais, ir pašalpa nėra įvardinta atskiruose GPMĮ punktuose.
Turi būti įvykdytos visos išvardintos sąlygos.
Pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamos, gautos kaip labdara LPĮ nustatyta tvarka.
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Labdara pripaţįstama, kai ją teikia tik Lietuvos Respublikoje registruotos pelno nesiekiančios
organizacijos, turinčios paramos gavėjo statusą, jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose bei veiklą
reglamentuojančiuose teisės aktuose.
Labdaros gavėjais gali būti:
 neįgalieji (invalidai);
 ligoniai;
 vaikai našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai;
 nedirbantys pensininkai, negaunantys kitų pajamų, išskyrus pensijas ir kitas socialines išmokas;
 bedarbiai;
 šeimos (asmenys), kurių gaunamos pajamos negali patenkinti jų minimalių socialiai priimtinų poreikių,
kurių mastą nustato savivaldybės;
 asmenys, savivaldybių nustatyta tvarka pripaţinti nukentėjusiais nuo karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų,
ekologinių katastrofų, epidemijų, uţkrečiamųjų ligų protrūkių.
Pajamų mokesčiu neapmokestinamos mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijos, kurioms
mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka įsteigtų pelno nesiekiančių vienetų lėšos.
Ne iš darbdavio sporto varţybų, kitokių akcijų, renginių metu gyventojo pinigais ar natūra gauti prizai,
jeigu kiekvieno jų vertė nėra didesnė kaip 700 Lt ir jeigu jie iš to paties asmens gaunami ne daugiau kaip šešis
kartus per mokestinį laikotarpį.
Ne didesnės kaip 320 Lt vertės nepiniginiai prizai, kuriuos gyventojas gauna ne iš darbdavio,
nelaikomi gyventojo natūra gautomis pajamomis. Atsiţvelgiant į tai, į gautų prizų skaičių įtraukiami tik tie
nepiniginiai prizai, kurių vertė yra didesnė uţ 320 Lt. Piniginiai prizai įskaitomi visi (taip pat ir maţesnės
kaip 320 Lt vertės).
Jeigu ne pelno organizacija išmoka pajamas fiziniams asmenims, dirbantiems pagal individualios veikslo
paţymą ar verslo liudijimą, mokesčių iš šių pajamų organizacija neišskaičiuoja. Jeigu išmoka individualios
veiklos pajamas savo įmonės samdomam darbuotojui, privalo išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį 5 arba 15
proc. priklausomai nuo veiklos pobūdţio.
Gyventojų pajamos skirstomos į klases:
 A klasės pajamoms priskiriamos pajamos, nuo kurių pajamų mokestį turi apskaičiuoti, išskaičiuoti ir į
biudţetą sumokėti išmokas išmokantis asmuo (pvz., darbo uţmokestis, autorinis atlyginimas ir kt.).
 B klasės pajamoms priskiriamos pajamos, nuo kurių pajamų mokestį turi apskaičiuoti ir į biudţetą
sumokėti gyventojas, gavęs šias pajamas (pvz., individualios veiklos pajamos su verslo liudijimu ir kt.
Mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu gyventojui išmokėjęs išmokas, pagal mokesčio
mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo deklaruoti šias išmokas, išskaičiuotą ir
sumokėtą pajamų mokestį, pateikdamas mėnesines ir metines pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės
pajamų, deklaracijas.
Pelno nesiekianti organizacija, per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokėjusi išmokas,
priskiriamas gyventojo B klasės pajamoms, privalo iki kito mokestinio laikotarpio vasario 1 dienos mokesčių
administratoriui pateikti Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės
pajamoms, paţymą. Paţymoje turi būti nurodomos vienkartinės B klasės išmokos (pinigais ir/ar natūra), kurios
yra didesnės kaip 200 litų.

5.3. Pridėtinės vertės mokestis
Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas pelno nesiekiančios organizacijos - tai juridiniai
asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kurie gauto pelno pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės
aktus neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir (arba) dalyviams. Tais atvejais, kai kitus pelno nesiekiančios
organizacijos poţymius atitinkančios organizacijos veiklos reikšmingą dalį sudaro veikla, iš kurios
gaunama pelno, nors tos organizacijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas, taikant PVM įstatymą tokia
organizacija nelaikoma pelno nesiekiančia organizacija. Nustatant, kokia pelno nesiekiančios organizacijos
gaunamo pelno dalis PVM apskaičiavimo tikslais gali būti laikoma reikšminga, kiekvienu konkrečiu atveju
reikia įvertinti duomenis apie pelno nesiekiančios organizacijos gautų pajamų struktūrą, jos visų gaunamų
pajamų apimtį ir gauto pelno dalį (tiek sumine apimtimi, tiek procentais) visoje pajamų sumoje, bei kitas
aplinkybes. Ši nuostata taikoma tik PVM įstatymo nuostatų taikymo atţvilgiu.
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Pagal PVM įstatymą pelno nesiekiančios organizacijos gali būti registruojamos pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM) mokėtojomis. PVM mokėtojomis gali būti registruojamos tokios pelno nesiekiančios
organizacijos, kurios:
vykdo ar numato vykdyti bet kokio pobūdţio ekonominę veiklą*
ir (ar)
iš kitos ES valstybės narės įsigyja ar numato įsigyti prekių.
* Ekonominė veikla – veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, ţemės ūkio veiklą,
ţuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir (arba) turtinių teisių turėjimu), kurią vykdant
siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsiţvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno). Pelno nesiekiančių
organizacijų vienu iš pagrindinių ekonominės veiklos poţymių yra komercinės veiklos vykdymas (prekių tiekimas,
paslaugų teikimas). Veikla, kurią pelno nesiekiančias organizacijas įpareigoja vykdyti teisės aktai (ši veikla
paprastai finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudţetų) ir kuri nekonkuruoja su kitų apmokestinamų
asmenų tiekiamomis prekėmis (teikiamomis paslaugomis), PVM poţiūriu nelaikoma ekonomine veikla.
Jeigu pelno nesiekianti organizacija vykdo ekonominę veiklą ir bendra atlygio suma, gauta uţ patiektas
prekes ar suteiktas paslaugas, per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) buvo didesnė kaip 100 000 Lt, tai
tokia pelno nesiekianti organizacija privalo registruotis PVM mokėtoja. Jeigu minėtoji atlygio suma neviršija
100 000 Lt, pelno nesiekianti organizacija gali PVM mokėtoja įsiregistruoti savanoriškai.
Jeigu pelno nesiekianti organizacija, neįsiregistravusi PVM mokėtoja, iš kitos Europos Sąjungos
valstybės narės įsigyja prekes, tai jai gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoja. Pelno nesiekianti
organizacija, kurios iš ES valstybių narių įsigytų prekių vertė (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais
apmokestinamos prekės) praėjusiais kalendoriniais metais ir einamaisiais kalendoriniais metais buvo didesnė
negu 35 000 Lt, privalo įsiregistruoti PVM mokėtoja.
Jeigu pelno nesiekiančios organizacijos visų įsigytų iš kitų valstybių narių prekių vertė (neįskaitant
PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais
neviršijo 35 000 litų ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumatoma šios ribos viršyti, tai tokiu atveju pelno
nesiekianti organizacija gali PVM mokėtoja įsiregistruoti savanoriškai.
Skaičiuojant įsigytų iš kitų ES valstybių narių prekių vertę (35 000 Lt), atsiţvelgiama tik į tas prekes,
kurių pardavėjai yra ekonominę veiklą vykdantys kitų ES valstybių narių juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie
savo ES valstybėje yra įregistruoti (ar kitaip identifikuoti PVM mokėtojais) arba privalo įsiregistruoti PVM
mokėtojais pagal savo valstybės teisės aktus.
PVM atskaitos teise gali pasinaudoti tik PVM mokėtojais įsiregistravusios pelno nesiekiančios
organizacijos, kurios vykdo ar ketina vykdyti ekonominę veiklą.
PVM mokėtoja įsiregistravusi pelno nesiekianti organizacija turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų
prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM šiais atvejais:
1) kai įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba)
paslaugų teikimui;
2) kai įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos naudoti tokiam uţ Lietuvos ribų įvykusiam prekių
tiekimui ir paslaugų teikimui, kuris būtų apmokestinamas PVM, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje(išskyrus
draudimo ir finansines paslaugas, suteiktas uţ Europos Bendrijų teritorijos ribų).
Kai pelno nesiekianti organizacija, įsiregistravusi PVM mokėtoja, be minėtos ekonominės veiklos
vykdo tokią veiklą, kuri pagal PVM įstatymo nuostatas nelaikoma ekonomine veikla ir dėl to nėra PVM
objektas, tai tokiai veiklai vykdyti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas.
Tai gali būti tokie atvejai, kai PVM mokėtojais įsiregistravusi pelno nesiekianti organizacija be vykdomos
ekonominės veiklos vykdo valstybės ir savivaldybių veiklą, kuri nėra PVM objektas. Todėl ir prekių bei
paslaugų pirkimo PVM, tenkantis šių organizacijų vykdomai valstybės ir savivaldybių veiklai, negali būti
įtrauktas į PVM atskaitą.
Jei PVM mokėtoju įsiregistravusi pelno nesiekianti organizacija vykdo mišrią veiklą (PVM
apmokestinamą, PVM neapmokestinamą bei veiklą, kuri nėra PVM objektas), tai ji į PVM atskaitą gali traukti
tik tą prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM dalį, kuri yra skirta PVM apmokestinamai veiklai.
Jeigu pelno nesiekianti organizacija (PVM mokėtojas ar ne PVM mokėtojas) iš kitos ES valstybės narės
įsigyja naują transporto priemonę ar akcizais apmokestinamas prekes tai jai visada atsiranda prievolė
apskaičiuoti ir mokėti į biudţetą 18 proc. PVM.
Jeigu naują transporto priemonę ar akcizais apmokestinamas prekes įsigyja pelno nesiekianti
organizacija, kuri nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoja, tai ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių prekių
atgabenimo į Lietuvą turi apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje PVM
ir sumokėti jį į biudţetą, pateikdamas uţpildytą apyskaitą.
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Jeigu naują transporto priemonę ar akcizais apmokestinamas prekes įsigyja pelno nesiekianti
organizacija, kuri yra įsiregistravusi PVM mokėtoja, tai ji naujos transporto priemonės ir (ar) akcizinių prekių
pardavimo PVM apskaičiuoja uţsienio asmens PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos (o jei PVM sąskaita
faktūra neišrašyta – ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį šios prekės buvo išgabentos)
mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (FR0600 forma).
* Naujos transporto priemonės – transporto priemonės, kurios atitinka vieną iš šių sąlygų:
1) motorinė kelių transporto priemonė buvo patiekta praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams, o laivas ir
orlaivis patiekti praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo jų eksploatavimo;
2) motorinė kelių transporto priemonė yra nuvaţiavusi ne daugiau kaip 6000 kilometrų, laivas yra
plaukęs ne daugiau kaip 100 valandų, o orlaivis skridęs ne daugiau kaip 40 valandų.
PVM lengvatos, kurias gali taikyti pelno nesiekiančios organizacijos, yra nustatytos PVM įstatymo IV
skyriuje.
PVM neapmokestinamos tokios pelno nesiekiančių organizacijų teikiamos paslaugos (tiekiamos
prekės):
• kultūros paslaugos, taip pat kitos šių asmenų tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, susijusios su
kultūros paslaugų teikimu. Taikant šią PVM lengvatą, kultūros paslaugomis laikomos:
1) muziejų teikiamos paslaugos (kultūros renginių, susijusių su muziejaus veikla, organizavimas,
ekskursijų aptarnavimas ir pan.)
2) zoologijos ir botanikos sodų lankymo (bilietų į zoologijos ir botanikos sodus pardavimo), įvairių
renginių organizavimo ir pan. paslaugos;
3) cirko pasirodymų, vaidinimų rengimas, organizavimas ir pan.;
4) visų rūšių meno (pvz., grafikos, tapybos, fotografijos ir pan.), kultūros renginių (teatro spektaklių,
muzikos, choreografijos renginių, kultūros renginių vaikams, jaunimui ir kita) lankymas, taip pat kino filmų
gamyba (įskaitant pagalbinę veiklą – dubliavimą, titravimą ir pan.), nuoma ir rodymas;
5) bibliotekų teikiamos bibliografinės ir informacinės paslaugos (bibliografinių sąrašų, bibliografinės
rodyklės sudarymas, spaudinių ir kitų dokumentų rinkimo, tvarkymo, saugojimo, juose uţfiksuotų ţinių
sisteminimo, platinamo paslaugos ir pan.).
• su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos. Taikant šią PVM lengvatą, su kūno kultūra ir sportu
susijusiomis paslaugomis laikoma:
1) teisės dalyvauti kūno kultūros arba sporto renginyje suteikimas (teisės dalyvauti sporto renginyje
suteikimu iš esmės laikoma įvairaus pobūdţio įmokos, kurias sportinių renginių dalyviai (komandos,
sportininkai) sumoka uţ teisę dalyvauti varţybose ar kitame sporto renginyje). Šio punkto nuostatos netaikomos
bilietų į kūno kultūros arba sporto renginius pardavimui;
2) paslaugos, teikiamos kūno kultūros ir sporto dalyviams, tiesiogiai susijusios su jų dalyvavimu, t. y.,
teisės naudotis kūno kultūrai ir sportui pritaikytomis patalpomis, teritorijomis ir (arba) inventoriumi suteikimas,
kūno kultūros ir sporto dalyvių treniravimo ir kitos panašios paslaugos. Taigi, tais atvejais, kai pelno
nesiekiančios organizacijos iš dalyvaujančių kūno kultūros ir sporto renginyje asmenų gaus atlygį uţ salės ar
sporto inventoriaus suteikimą treniruotis, PVM uţ tokią paslaugą neturės būti skaičiuojamas. Prie tokių
paslaugų nepriskiriamos apgyvendinimo, maitinimo ir veţimo paslaugos.
 politinių partijų, profesinių sąjungų ir kitų įsteigtų ir veikiančių narystės pagrindu organizacijų savo
nariams teikiamos paslaugos, jeigu jos atitinka juridinio asmens įstatuose (nuostatuose) nustatytus šio
juridinio asmens tikslus, taip pat šių organizacijų savo nariams tiekiamos prekės (kai šis prekių
tiekimas yra susijęs su minėtų paslaugų teikimu), kai uţ šias prekes ir paslaugas, be nario mokamo
mokesčio, negaunamas joks papildomas atlygis (gaunamas nario mokestis PVM objektu yra tokiu
atveju, kai nario mokesčio mokėjimą galima susieti su konkrečiam narystės pagrindu veikiančios
organizacijos nariui tiekiama preke ar teikiama paslauga);
 religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų savo nariams teikiamos paslaugos;
 paslaugos, tiesiogiai susijusios su vaiko teisių apsauga, taip pat su šių paslaugų teikimu tiesiogiai
susijusios pelno nesiekiančių juridinių asmenų tiekiamos prekės;
 pelno nesiekiančių juridinių asmenų labdaros ir paramos renginių metu tiekiamos prekės ir (arba)
teikiamos paslaugos;
 radijo ir (arba) televizijos transliuotojų - pelno nesiekiančių juridinių asmenų visuomenei teikiamos
visuomenės informavimo paslaugos.
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Pavyzdys: BALANSAS
TURTAS
A. ILGALAIKIS TURTAS
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
1. Patentai, licencijos

Finansiniai metai

Lt
Praėję finansiniai
metai

1.667,00
-

-

2. Programinė įranga
3. Kitas nematerialusis turtas
II. MATERIALUSIS TURTAS
1. Ţemė
2. Pastatai ir kiti statiniai
3. Mašinos ir įrengimai

1.667,00

4. Transporto priemonės
5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

6. Nebaigta statyba
7. Kitas materialusis turtas
III. FINANSINIS TURTAS
1. Po vienerių metų gautinos sumos

-

2. Kitas finansinis turtas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI
IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
1. Atsargos
2. Išankstiniai apmokėjimai
3. Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
1. Pirkėjų įsiskolinimas
2. Kitos gautinos sumos
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
1. Trumpalaikės investicijos

3950,32

1000,00

1.300,00
1.300,00

480,00
480,00
-

2. Terminuoti indėliai
3. Kitas trumpalaikis turtas
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS, IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
C. NUOSAVAS KAPITALAS
I. KAPITALAS

2170,32
5617,32
Finansiniai metai
1.480,00
1.000,00

II. PERKAINOJIMO REZERVAS
III. KITI REZERVAI
IV. VEIKLOS REZULTATAS
1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas

480,00

1000,00
1000,00
Praėję finansiniai
metai
1.000,00
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D. FINANSAVIMAS
1. Dotacija

3.895,32
1.667,00

2. Tiksliniai įnašai

-

-

3. Nario mokesčiai

227,32

4. Kitas finansavimas
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

2.001,00
242,00

-

-

-

1. Finansinės skolos

-

2. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

-

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

242,00

-

1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
2. Finansinės skolos

-

3. Skolos tiekėjams

242,00

-

4. Gauti išankstiniai apmokėjimai

-

5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

-

6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

-

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

5617,32

1.000,00

Pavyzdys: VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Lt

Eil.
Nr.
I.
1.
2.

RODIKLIAI
PAJAMOS
Pajamos uţ suteiktas paslaugas, parduotas prekes

Finansiniai metai
480,00
-

Kitos pajamos

II.

SĄNAUDOS

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

2.

Kitos sąnaudos

3.

Kompensuotos sąnaudos

4.

Veiklos sąnaudos

480,00
-

-

25.273,68
25.273,68

4.1.

Pardavimo

4.2.

Darbuotojų išlaikymo

4.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

269,00

4.4.

Patalpų išlaikymo

302,50

4.5.

Ryšių

4.6.

Transporto išlaikymo

4.7.

Turto vertės sumaţėjimo

4.8.

Kitos veiklos

4.9.

Suteiktos labdaros, paramos

4.10.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

III.
IV.
V.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

1.114,18

35,00
200,00
23.353,00

480,00
480,00

Pavyzdys: ŪKINIŲ OPERACIJŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS
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Sąskaitų korespondencijos
Kredituojamos
Suma Lt
sąskaitos

Eil.
Nr.

Operacijos turinys

1

XXXX m. sausio 1d. kapitalo suma buvo 1 000,00 Lt. Pinigai laikomi
sąskaitoje banke.
Į kasą gauti nario mokesčiai 800,00 Lt

232

800,00

3423

800,00

2

Į sąskaitą banke gauta parama iš verslo įmonės 3 000,00 Lt

231

3.000,00

3424

3.000,00

3

Į sąskaitą banke gauti nario mokesčiai 1 200,00 Lt

231

1.200,00

3423

1.200,00

4

Gauta PVM sąskaita – faktūra uţ sunaudotą elektros energiją 200,00 Lt ir PVM

6115

242,00

412

242,00

5
6

Gauta PVM sąskaita – faktūra uţ vandenį ir nuotekas 50,00 Lt ir PVM
Pasirašyta sutartis bendruomenės patalpų remonto projektui finansuoti 20
000,00 Lt
Apskaičiuotas darbo uţmokestis buhalteriui 850,00 Lt

6115

60,50

412

60,50

211

20.000,00

341

20.000,00

6111

850,00
58,50
76,50
263,33
0,85

4141
4142
4143
4143
4144

850,00
58,50
76,50
263,33
0,85

4141
4142
4143
4144
412
412

715,00
58,50
339,83
0,85
242,00
60,50

231
231

715,00
58,50

231

340,68

231
231

242,00
60,50

12

1.936,00

412

1.936,00

3424

1.936,00

3421

1.936,00

412

1.936,00

231

1.936,00

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis, darbuotojo įmokos socialiniam ir
sveikatos draudimui
Apskaičiuotos darbdavio įmokos socialiniam ir sveikatos draudimui bei į
garantinį fondą
Iš sąskaitos banke sumokėtas darbo uţmokestis buhalteriui (ţr. 7-8 op.)
Iš sąskaitos banke sumokėtas gyventojų pajamų mokestis (ţr. 8 op.)
Iš sąskaitos banke sumokėtos socialinio ir sveikatos draudimo įmokos (ţr. 8-9
op.)
Iš sąskaitos banke sumokėta uţ elektros energiją (ţr. 4 op.)
Iš sąskaitos banke sumokėta uţ uţ vandenį ir nuotekas (ţr. 5 op.)
Pasirašyta sutartis atlikti kaimo bendruomenės patalpų remontą su UAB N
Gauta PVM sąskaita faktūra uţ įsigytą kompiuterį (įsigytas iš paramos lėšų)
1600,00 Lt, PVM

17

Kompiuteriui įsigyti panaudotos kito finansavimo lėšos perkeliamos į dotacijas
(ţr. 16 op.)

18

Iš sąskaitos banke sumokėta uţ kompiuterį (ţr. 16 op.)

Debetuojamos
sąskaitos

4141
6111

Suma Lt
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19
20

Gauta PVM sąskaita faktūra uţ įsigytas kanceliarines prekes iš bendruomenės
lėšų 100,00 Lt, PVM
Iš sąskaitos banke sumokėta uţ kanceliarines prekes

611

121,00

412

121,00

412
231341

121,00
14000,00

231
2113422

121,00
14000,00

611

3.000,00

231

3.000,00

201
201
611
412

1.000,00
300,00
17.000,00
17000,00

3424
3424
412
231

1.000,00
300,00
17.000,00
17000,00

611

363,00

412

363,00

412

363,00

231

363,00

28

Gautas avansas projekto įgyvendinimui (70 proc.) ţr. 6 op.
Iš sąskaitos banke sumokėtas atlygis projekto vadovui (dirba pagal
individualios veiklos paţymą) 3000,00 Lt
Gauti labdara - maisto produktai -bendruomenės nariams 1000,00 Lt
Gauta parama iš ūkininko statybinėmis medţiagomis 300,00
Gauta PVM sąskaita – faktūra uţ atliktą patalpų remontą 14049,59 Lt, PVM
Iš sąskaitos banke apmokėta uţ atliktą remontą 20000,00 Lt
Gauta PVM sąskaita faktūra uţ įsigytą spausdintuvą (įsigytas iš paramos lėšų)
300,00 Lt, PVM
Iš sąskaitos banke sumokėta uţ spausdintuvą (ţr. 27 op.)

29

Į sąskaitą banke gauta tikslinė parama rašomajam stalui įsigyti 330,00

231

330,00

3422

330,00

30
31

Gauta PVM sąskaita faktūra uţ rašomąjį stalą 272,73 Lt, PVM
Iš sąskaitos banke sumokėta uţ rašomąjį stalą (ţr. 30 op.)

611

330,00

412

330,00

412

330,00

231

330,00

32

2118

480,00

52

480,00

231

2.539,00

3422

2.539,00

611

2.000,00

4141

2.000,00

35

Išrašyta sąskaita faktūra uţ bendruomenės patalpų nuomą seminaro
organizavimui 480,00 Lt
Į sąskaitą banke gauta parama iš verslininkų Joninių šventės organizavimui
2539,00 Lt
Apskaičiuotas atlygis pagal autorinę sutartį uţ renginio scenarijaus parašymą ir
renginio pravedimą (nesusijęs darbo santykiais) 2000,00 Lt
Apskaičiuotas GPM iš autorinio atlygio

4141

300,00

4142

300,00

36

Apskaičiuotos socialinio ir sveikatos draudimo įmokos iš autorinio atlygio

4141

90,00

4143

90,00

37
38

Apskaičiuotos draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokos
Iš atsiskaitomosios sąskaitos išmokėtas autorinis atlygis

611

297,00

4143

297,00

4141

1.610,00

231

1.610,00

39

Iš sąskaitos banke sumokėtas GPM

4142

300,00

231

300,00

40

4143

387,00

231

387,00

201

242,00

412

242,00

42

Iš sąskaitos banke sumokėtos valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo
įmokos
Gauta PVM sąskaita faktūra uţ prizus Joninių šventės dalyviams 200,00 Lt,
PVM
Išdalinti prizai Joninių šventės metu

611

242,00

201

242,00

43

Iš kasos išduotas avansas ūkinėms išlaidoms 235,00 Lt

2116

235,00

232

235,00

44

Nupirktas benzinas pagal panaudos sutartį naudojamam automobiliui 200,00 Lt
(atskaitingas asmuo)

611

200,00

2116

200,00

21
22
23
24
25
26
27

33
34

41

90

45
46

Nupirkta telefono papildymo kortelė – (atskaitingas asmuo) 35,00 Lt
Pateiktas mokėjimo prašymas NMA uţ patalpų remontą

611

35,00

2116

35,00

47
48

Į sąskaitą banke gauti projekto įgyvendinimui skirti pinigai (30 proc.)
Apskaičiuotas kompiuterio nusidėvėjimas (įsigytas liepos mėn., naudojimo
laikas 3 metai) (ţr. 16 op.)

231

6.000,00

211

6.000,00

611

269,00

1243

269,00

49

Registruojamas dotacijos panaudojimas
Registruojamas Joninių šventei skirtų tikslinių panaudojimas
Registruojamas rašomajam stalui pirkti skirtų tikslinių panaudojimas
Registruojamas gautos paramos panaudojimas trumpalaikiam turtui įsigyti
(spausdintuvas)
Registruojamas bendruomenės patalpų remonto projekto lėšų panaudojimas
Registruojamas nario mokesčio lėšų panaudojimas bendruomenės bendrosioms
išlaidoms kompensuoti

3421
3422
3422

269,00
2.539,00
330,00

641
642
642

269,00
2.539,00
330,00

3424

363,00

644

363,00

3422

20.000,00
1772,68

642

20.000,00
1772,68

25.273,68
269,00
22869,00
1772,68
363,00
480,00

611

50
51
52
53
54
55

Uţdaromos sąnaudų sąskaitos

56
Uţdaromos kompensuotų sąnaudų sąskaitos
57

Uţdaromos pajamų sąskaitos

3423
35
641
642
643
644
52

643

35
35

25.273,68
269,00
22869,00
1772,68
363,00
480,00

91
Pavyzdys: PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ
PAVYZDINIS SĄSKAITŲ PLANAS IR REKOMENDUOJAMI JO PAAIŠKINIMAI
I. PAVYZDINIS SĄSKAITŲ PLANAS
1

ILGALAIKIS TURTAS

11

Nematerialusis turtas

111

Patentai, licencijos
1110 Įsigijimo savikaina
1113 Amortizacija (-)

112

Programinė įranga
1120 Įsigijimo savikaina
1123 Amortizacija (-)

113

Kitas nematerialusis turtas
1130 Įsigijimo savikaina
1131 Išankstiniai apmokėjimai
1133 Amortizacija (-)

12

Materialusis turtas

120

Ţemė
1200 Įsigijimo savikaina

121

Pastatai ir statiniai
1210 Įsigijimo savikaina
1212 Ruošiami naudoti
1213 Nusidėvėjimas (-)

122

Mašinos ir įrengimai
1220 Įsigijimo savikaina
1222 Ruošiami naudoti
1223 Nusidėvėjimas (-)

123

Transporto priemonės
1230 Įsigijimo savikaina
1232 Ruošiami naudoti
1233 Nusidėvėjimas (-)

124

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
1240 Įsigijimo savikaina
1242 Ruošiami naudoti
1243 Nusidėvėjimas (-)

125

Nebaigta statyba
1250 Nebaigta statyba
1251 Išankstiniai apmokėjimai uţ nebaigtą statyti turtą

126

Kitas materialusis turtas
1260 Įsigijimo savikaina
1261 Išankstiniai apmokėjimai
1262 Ruošiami naudoti
1263 Nusidėvėjimas (-)

13

Finansinis turtas

130

Po vienerių metų gautinos sumos
1301 Po vienerių metų gautinos sumos
1309 Abejotinos skolos (-)
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131

Kitas finansinis turtas
1311 Investicijos į kitus ūkio subjektus
1312 Ilgalaikės investicijos, laikomos iki išpirkimo
1313 Kitas ilgalaikis finansinis turtas

2

TRUMPALAIKIS TURTAS

20

Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

201

Atsargos
2011 Ţaliavos ir medţiagos
2012 Nebaigta gamyba
2013 Pagaminta produkcija
2014 Prekės, skirtos perparduoti

202

Išankstiniai apmokėjimai
2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
2022 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos
2029 Abejotinos skolos (-)

203

Nebaigtos vykdyti sutartys

21

Per vienerius metus gautinos sumos

210

Pirkėjų įsiskolinimas
2101 Pirkėjai
2109 Abejotinos skolos (-)

211

Kitos gautinos sumos
2111 Gautinas nario mokestis
2112 Gautinos sumos iš valstybės biudţeto
2113 Gautinos sumos iš savivaldybės biudţeto
2114 Gautinos sumos iš Europos Sąjungos fondų
2115 Gautinos sumos iš kitų fondų
2116 Gautinos sumos iš kitų asmenų
2117 Gautinas PVM
2118 Kitos gautinos sumos
2119 Abejotinos skolos (-)

22

Kitas trumpalaikis turtas

220

Trumpalaikės investicijos
2201 Akcijos
2202 Obligacijos
2203 Kiti vertybiniai popieriai

221

Terminuoti indėliai

222

Kitas trumpalaikis turtas

23

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

230

Pinigų ekvivalentai

231

Sąskaitos bankuose

232

Kasa

233

Pinigai kelyje

234

Laikinai įšaldytos sąskaitos

3

NUOSAVAS KAPITALAS IR FINANSAVIMAS

30

Kapitalas

31

Perkainojimo rezervas

32

Kiti rezervai

33

Veiklos rezultatai
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331

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

332

Ankstesniųjų metų veiklos rezultatas

34

Finansavimas

341

Gautinas finansavimas

342

Gautas finansavimas
3421 Dotacija
3422 Tiksliniai įnašai
3423 Nario mokesčiai
3424 Kitas finansavimas

350

Pajamų ir sąnaudų suvestinė

4

ĮSIPAREIGOJIMAI

40

Ilgalaikiai įsipareigojimai

400

Finansinės skolos
4001 Lizingo (finansinės nuomos) ir panašūs įsipareigojimai
4002 Kredito įstaigoms
4003 Kitos finansinės skolos

401

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

41

Trumpalaikiai įsipareigojimai

410

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
4101 Lizingo (finansinės nuomos) ir panašūs įsipareigojimai
4102 Kredito įstaigoms
4103 Kitos finansinės skolos

411

Finansinės skolos
4111 Kredito įstaigoms
4112 Kitos skolos

412

Skolos tiekėjams

413

Gauti išankstiniai apmokėjimai

414

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
4141 Mokėtinas darbo uţmokestis
4142 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
4143 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
4144 Mokėtinos garantinio fondo įmokos
4145 Sukaupti atostoginiai

415

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
4151 Mokėtinas PVM
4152 Kitos mokėtinos sumos

5

PAJAMOS

50

Pajamos uţ suteiktas paslaugas, parduotas prekes

501
502
503

Pajamos uţ suteiktas paslaugas
Pajamos uţ parduotas prekes
Nuolaidos, grąţinimai (-)

52

Kitos pajamos

521
522
523
524
525

Ilgalaikio turto perleidimo pelnas
Turto nuomos pajamos
Investicinės veiklos pelnas
Palūkanų pajamos
Baudų ir delspinigių pajamos

94
526
527

Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
Kitos pajamos

6

SĄNAUDOS

60

Suteiktų paslaugų ir parduotų prekių savikaina

601
602
603

Suteiktų paslaugų savikaina
Parduotų prekių savikaina
Atsargų padidėjimas (sumaţėjimas)

61

Veiklos sąnaudos

610

Pardavimų sąnaudos
6101 Komisinių tretiesiems asmenims sąnaudos
6102 Pardavimų paslaugų sąnaudos
6103 Skelbimų ir reklamos sąnaudos
6104 Kitos pardavimų sąnaudos

611

Bendrosios ir administracinės sąnaudos
6111 Darbuotojų darbo uţmokestis ir su juo susijusios išlaidos
6112 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
6113 Amortizacijos sąnaudos
6114 Nuomos sąnaudos
6115 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
6116 Draudimo sąnaudos
6117 Transporto išlaikymo sąnaudos
6118 Ryšių sąnaudos
6119 Abejotinų skolų sąnaudos
6120 Ilgalaikio turto praradimo ir nurašymo nuostoliai
6121 Trumpalaikio turto netektis ir nurašymo nuostoliai
6122 Mokesčių sąnaudos
6123 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos

613

Suteikta labdara, parama

62

Kitos sąnaudos

621
623
624
625
626
627

Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai
Investicinės veiklos nuostoliai
Palūkanų sąnaudos
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
Kitos sąnaudos

63

Pelno mokestis

64

Kompensuotos sąnaudos

641
642
643
644

Panaudota dotacija
Panaudoti tiksliniai įnašai
Panaudoti nario mokesčiai
Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai.
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PRIEDAI
1 priedas
MOKYMO PROGRAMOS „ VERSLUMO ĮGŪDŢIŲ UGDYMAS KAIME“ POREIKIO TYRIMO
ANKETA
Gerb. kolega,
Verslumas – tai siekimas naujų idėjų, projektų įgyvendinimo, t.y. sugebėjimas sėkmingai organizuoti ir valdyti savo
gyvenimą bei verslą, pelningai gaminti prekes ar teikti paslaugas. Verslumo įgūdţių ugdymas reikalingas tam, kad būtų galima
sėkmingai vadovauti sau, norint įsidarbinti konkurencinėje darbo rinkoje, stengiantis išlaikyti turimą darbo vietą ar
susikuriant sau darbo vietą įkuriant verslą.
Maloniai prašome Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus, kurių tikslas – nustatyti Kėdainių ir Jonavos VVG
atstovaujamų kaimo gyventojų verslumo lygį ir poreikius jį ugdyti konsultacijų ir mokymų pagalba.
Apklausą atlieka Lietuvos ţemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Universiteto g. 10, LT – 53361 Akademija, Kauno r.
Tel./ Faks.( 3 7) 75 22 14, El. paštas AKPkatedra@gmail.com

ANKETA YRA ANONIMINĖ, BUS NAUDOJAMI TIK BENDRI TYRIMO DUOMENYS.
TINKANČIUS ATSAKYMUS PABRAUKITE, KUR REIKIA - ĮRAŠYKITE.

1. Jūsų lytis:  Moteris;  Vyras.
2. Jūsų amţius:
 Iki 18 metų;

 36- 50 metų ;

 19-35 metai ;

 51-65 metai;

 66 m. ir daugiau.

3. Jūsų išsilavinimas:
 Aukštasis;

 Profesinis;

 Aukštesnysis;

 Vidurinis;

 Spec. vidurinis;

 Nebaigtas vidurinis;

4. Nurodykite savo uţimtumą (paţymėkite vieną ar kelis variantus):
 Moksleivis;
 Studentas;
 Darbdavys;
 Darbuotojas;
 Uţsiregistravęs darbo birţoje;
 Bedarbis;
 Kita (įrašykite).............

 Kita (įrašykite).........
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5. Kaip manote, ar Jūs esate verslus?:  Taip;  Ne;  Neţinau.
6. Ar, Jūsų nuomone, verta ugdyti verslumo įgūdţius?:  Taip;  Ne;  Neţinau.
7. Paţymėkite, kurios savybės ir įgūdţiai Jums būdingi? (paţymėkite vieną ar kelis variantus):
1.

pilietiškumas;

7.

gebėjimas priimti sprendimus;

13. įvairūs vadybiniai įgūdţiai;

2.

imlumas naujovėms

8.

loginis mąstymas;

14. pasverta rizika;

3.

gebėjimas suburti ţmones bendrai

9.

aktyvi pozicija gyvenime;

15. teorinės verslumo ţinios;

veiklai;

10. gyvenimo būdas, kuomet planuoji pats;

16. praktiniai verslumo įgūdţiai;

4.

laiko planavimas;

11. savimotyvacija;

17. kritiškas poţiūris;

5.

“matymas” į priekį, intuicija;

12. pozityvus mąstymas;

18. gebėjimas “parduoti” save.

6.

imlumas naujovėms;

8. Kaip manote, kurias iš savybių ir įgūdţių Jums būtų naudinga ugdyti? (paţymėkite vieną ar kelis variantus):
1.

pilietiškumas;

7.

gebėjimas priimti sprendimus;

13. įvairūs vadybiniai įgūdţiai;

2.

imlumas naujovėms

8.

loginis mąstymas;

14. pasverta rizika;

3.

gebėjimas patraukti, suburti ţmones

9.

aktyvi pozicija gyvenime;

15. teorinės verslumo ţinios;

bendrai veiklai;

10. gyvenimo būdas, kuomet planuoji pats;

16. praktiniai verslumo įgūdţiai;

4.

laiko planavimas;

11. savimotyvacija;

17. kritiškas poţiūris;

5.

“matymas” į priekį, intuicija;

12. pozityvus mąstymas;

18. gebėjimas “parduoti” save.

6.

imlumas naujovėms;

9. Įvertinkite verslumo skatinimo ir ugdymo priemonių svarbą 5 balų sistemoje (5- labai svarbu,4- svarbu, 3- sunku
pasakyti, 2- nesvarbu, 1- visiškai nesvarbu) (įrašykite lentelėje)
Priemonės
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vertinimas,
nuo 5 iki 1 balo

Verslumo mokymas mokykloje (vidurinėje ar aukštojoje)
Praktinės verslumo patirties suteikimas mokykloje (vidurinėje ar aukštojoje)
Ryšio su verslo pasauliu uţmezgimas
Supaţindinimas su galimybėmis siekti karjeros
Mokymasis dirbant
Mokymas kaip pradėti verslą
Verslo idėjų rėmimas

13. Kaip manote, kokios įtakos verslumui turi tokie veiksniai? Įvertinkite 5 balų sistemoje. (5- labai svarbu,4svarbu, 3- sunku pasakyti, 2- nesvarbu, 1- visiškai nesvarbu) (įrašykite lentelėje)
Priemonės
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vertinimas,
nuo 5 iki 1 balo

Siekimas būti savarankišku
Noras įgyvendinti savo verslo idėją
Saviraiškos poreikis
Vadovavimo, organizavimo ţinios
Verslo idėjų kūrimo ţinios
Ekonomikos ţinios
Teisinės ţinios
Įgūdţiai kaip naudotis turimais ištekliais

14. Ar per 2005 – 2010m. dalyvavote verslo organizavimo srities mokymuose?
 TAIP (įrašykite, kiek).............kartų.
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 NE, nedalyvavau, nes:
1) nebuvo mokymų man aktualia tematika;
2) mokymai vykdyti netinkamu laiku;
3) mokymai vykdyti netinkamoje vietoje;
4) neteko laiku susipaţinti su informacija apie organizuojamus mokymus;
5) sutrukdė asmeninės/ šeiminės prieţastys;
6) nebuvo poreikio ir susidomėjimo mokymais;
7) kita (įrašykite).................................................
Jei atsakėte NE, tai pereikite prie 17 klausimo.
15. Jei lankėte kokius nors mokymo kursus, kaip gautos ţinios ir įgūdţiai įtakojo Jūsų tolimesnę veiklą?
Veiksniai
1. Lengviau realizuoju prekes/paslaugas
2. Tapo lengviau pasirinkti veiklos kryptį, pradėjau geriau suprasti
ūkio/verslo valdymą
3. Lengviau organizuoju ūkio darbus
4. Padidėjo pajamos
5. Gaminu daugiau produkcijos/teikiu daugiau paslaugų
6. Pagerėjo gaminamos produkcijos/paslaugų kokybė
7. Sukuriau savo verslą
8. Gauta mokymų metu informacija ir ţinios įtakos neturėjo
9. Kita (įrašykite)................................................................

Visiškai nesutinku 1  5 Visiškai sutinku
1
2
3
4
5
1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

16. Kokia Jūsų nuomonė apie 2005 – 2010 m. vykdytų mokymų konsultantų/ lektorių darbą (Įvertinkite pagal
kiekvieną iš pateiktų kriterijų)
Kaip vertinate?
1. Konsultantų/ lektorių gebėjimą sudominti temos turiniu
2. Konsultantų/ lektorių gebėjimą ţinias perteikti aiškiai, nuosekliai,
suprantamai
3. Konsultantų/ lektorių gebėjimą teorines ţinias iliustruoti praktiniais
pavyzdţiais
4. Konsultantų/ lektorių profesionalumą dėstomos temos srityje
5. Konsultantų/ lektorių bendravimo kultūrą su mokymo kursų dalyviais
6. Konsultantų/ lektorių punktualumą, tvarkingumą
7. Mokymo kursų dalyvių kūrybiškumo ir iniciatyvumo skatinimą
8. Praktinių uţduočių aiškumą
9. Vaizdinių – techninių mokymo priemonių naudojimą (lenta, plakatai,
maketai, vaizdo ir garso technika ir t. t.)
10. Konsultantų/ lektorių bendradarbiavimą ne mokymų metu (kontaktuoti
individualiai ir pan.)

Labai
gerai
5

4

Patenkinamai
3

2

Labai
blogai
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Gerai

Blogai

17. Kokios tematikos mokymuose norėtumėte dalyvauti siekdami ugdyti verslumą?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mokymų tematika
Darbuotojų motyvavimas, aktyvinimas, jų poreikių tyrimas
Finansų valdymas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas
Verslo planavimas ir organizavimas
Įvairių turizmo paslaugų kaime organizavimas
Teisė (sutarčių sudarymas, viešieji pirkimai ir t. t.)
Senų ir apleistų pastatų atnaujinimas
Aplinkosauga ir kraštovaizdţio tvarkymas

Labai reikšminga----Nereikšminga
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ekologinis ūkininkavimas
Alternatyvių verslų kaime organizavimas (tradiciniai amatai, regioninių
produktų gamyba, rinkodara ir pan.)
Rinkos tyrimai
Kooperatyvų plėtra
Informacinių technologijų panaudojimas versle
Naujų paslaugų kaimo vietovėse organizavimas
Parkų, ţeldynų, upių ir eţerų pakrančių bei kitų viešos aplinkos
sutvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas
Pastatų renovacijos projektų rengimas ir įgyvendinimas
ES struktūrinių fondų parama
Mikroįmonių steigimas ir jų veiklos organizavimas
Verslo rinkodara (reklama, įvaizdţio kūrimas ir populiarinimas)
Bendruomeninio verslo organizavimo
Tradicinių amatų gaminių pardavimų organizavimas
Šiuolaikinės ţemės ūkio technologijos
Kita (įrašykite)

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

5

4

3

2

1

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

18. Iš kur ir kaip daţnai gaunate reikiamos informacijos ir ţinių Jūsų veiklai plėtoti? (galite paţymėti kelis variantus)
Informacijos šaltiniai
1. Iš savo patirties
2. Kitų Vietos veiklos grupės/Kaimo bendruomenės organizacijos narių
patarimų
3. Iš ţiniasklaidos (spaudos, radijo, televizijos ir kt.)
4. Iš interneto
5. Iš Ţemės ūkio ministerijos/Programos ,,Leader“ ir ţemdirbių mokymo
metodikos centro
6. Iš savivaldybės administracijos
7. Iš Lietuvos ţemės ūkio konsultavimo tarnybos
8. Iš Lietuvos ţemės ūkio rūmų
9. Iš mokslo ir mokymo įstaigų (universitetų, kolegijų, institutų)
10. Iš privačių mokymo ir konsultavimo įstaigų
11. Iš Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos
12. Iš rajonų, krašto kaimo bendruomenių asociacijų
13. Iš kitur (įrašykite)..............................................................................

Labai
daţnai
5
5

Daţnai

Retai

4
4

3
3

Labai
retai
2
2

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

Niekada
1
1

19. Nurodykite, kokie veiksniai ir kaip Jus motyvuoja dalyvauti mokymo kursuose, seminaruose?
Veiksniai
1.
2.
3.
4.
5.

Naujų ţinių siekimas, profesinis tobulėjimas
Bendravimo poreikis, galimybė atsiskirti nuo kasdieninės veiklos
Ūkio/vrslo konkurencingumo stiprinimas
Būtinybė atitikti šiuolaikiniams ūkininkavimo reikalavimams (ES standartai)
Kita (nurodykite)...........................................................................................

Nemotyvuoja 1 5 Stipriai
motyvuoja
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

20. Nurodykite, kokie veiksniai Jums trukdo, neskatina dalyvauti mokymo kursuose, seminaruose?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veiksniai
Finansinės prieţastys
Galvoju, kad tai nereikalinga dabar ir ateityje
Nuostata dėl amţiaus apribojimų
Neigiama aplinkinių nuomonė apie mokymąsi
Ankstesnio mokymosi patirtis
Nepatogi mokymų vieta
Ţema mokymų kokybė
Kita (nurodykite)..................................................

1
1
1
1
1
1
1
1

Visiškai netrukdo 1-- 5 Labai trukdo
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
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21. Kokie mokymo/-si metodai buvo naudojami 2005–2010 m. organizuotuose mokymuose ir kokius rinktumėtės
ateityje? (jei mokymuose nedalyvavote, paţymėkite tik tai, ką rinktumėtės ateityje)
Naudingumą vertinkite tik tų metodų, kurie
buvo naudoti jums dalyvaujant mokymuose
ir paţymėjote skiltyje „Buvo naudoti―
Buvo
Naudingas -- Nenaudingas
naudoti
5
4
3
2
1
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Vertinkite tuos metodus, kuriuos rinktumėtės
kaip Jums priimtiniausius ateityje

Mokymo
metodai

Rinkčiausi
Ateityje

1. Seminarai (1 d. trukmės)
2. Mokymasis grupėje drauge su
kitais ūkininkais sprendţiant
bendras uţduotis
3. Trumpalaikiai (2-3 d. trukmės)
kursai
4. Šviečiamosios TV ir radijo
laidos
5. Nuotolinis mokymasis,
naudojantis kompiuteriniais
tinklais
6. Ilgalaikiai kursai
7. Mokymasis „lauko dienose“
8. Mokymasis
mokykloje/universitete
9. Kiti būdai (įrašykite)

Priimtiniausias Nepriimtinas
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

22. Kokios trukmės mokymai Jums priimtiniausi?  1 diena (6 – 8 val.)
 2 dienos (po 6 – 8 val./d.)
 3 dienos (po 6 – 8 val./d.)
 1 savaitė (5 dienos)
 Kita (nurodykite).............................................................
Jei turėtumėte pakankamai pinigų, ar skirtumėte jų dalį mokymuisi, savo profesiniam tobulėjimui?
23.  Taip, nes manau, kad tai gera investicija.
 Ne, nes manau, kad tik bus švaistomi pinigai
 Nematau tikslo dėl kurio turėčiau mokytis.
 Geriau investuočiau į vaikų mokslus ir tobulėjimą.
 Kita (nurodykite).........................................

24. Kas paskatintų Jus imtis papildomos arba naujos veiklos kaime?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veiksniai
Palanki verslui kaime aplinka
Valstybės/savivaldybės parama
Verslo informacijos centrų ir verslo inkubatorių pagalba
Persikvalifikavimas
Informacijos sklaida apie konkretų verslą
Kita (įrašykite)................................................................

1
1
1
1
1
1

Visiškai nesutinku 1  5 Visiškai sutinku
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

5
5
5
5
5
5

25. Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl verslumo mokymų organizavimo, metodikos.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................
Dėkojame už nuoširdžius atsakymus
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2 priedas

Bandomieji veiksmai - Valgos apskrities Partnerystės grupės strateginis planas
„Gyvybinga Valgos apskritis", 2002 m.
2 priemonė. Verslumo iniciatyvų skatinimas ir darbo jėgos gebėjimų didinimas
2.1 veikla. Jaunimo, neturinčio pagrindinio išsilavinimo, įgūdţių stiprinimas
Šio bandomojo veiksmo tikslas – jaunimo, neturinčio pagrindinio išsilavinimo, darbo ir socialinių įgūdţių
stiprinimas bei ţinių gilinimas norint paskatinti juos siekti mokslo.
Pagrindimas
Skurdas tampa rimta socialine jaunimo problema. Jauniems ţmonėms, neturintiems pagrindinio išsilavinimo,
darosi vis sunkiau pritapti visuomenėje. Be profesinių gūdţių, reikalaujamų darbo rinkoje, jiems daţnai trūksta
ir ţinių, pasitikėjimo savimi, socialinių įgūdţių, būtinų kasdieniame gyvenime. Be skurdo nedarbas didina ir
jaunimo socialinį pasyvumą, ir atskirtį, o tai daţnai veda į alkoholizmą ir nusikaltimus.
Valgamos profesinio švietimo centras, įdarbinimo biuras ir kelių apskričių valdţios institucijos ypač domisi
bandomaisiais veiksmais, skirtais jaunimo, neturinčio pagrindinio išsilavinimo, problemos spręsti. Bandomasis
projektas susietas su Profesinio švietimo centro planu įsteigti naujas mokslo grupes, skirtas jaunimui,
neturinčiam pagrindinio išsilavinimo. Bandomasis Partnerystės grupės valdybos projektas bus vykdomas
surinkus 17-28 metų jaunuolių grupę. Jiems bus teikiama naudinga informacija, padedama atsiskleisti jų pačių
gebėjimams, įgūdţiams ir galimybėms gyvenamosiose vietovėse bei apskrityje (įmonės, kurioms reikia darbo
jėgos, įdarbinimo ir konsultavimo tarnybos, švietimo galimybės ir kt.). Bandomojo projekto sėkmė priklausys
nuo įtraukto jaunimo pasirengimo tęsti mokslus ir sugebėjimo įsidarbinti.
Įgyvendinimas
• Partnerystės grupės valdyba kartu su vietos valdţia ir Profesinio švietimo centru nustatys tikslinę grupę,
atrinkdama pagal vietovę, amţių ir lytį. Šis darbas jau pradėtas.
• Bus suformuota bandomojo veiksmo Prieţiūros grupė, kurią sudarys Valgos apskrities partnerystės grupės.
Profesinio švietimo centro. Valgos apskrities įdarbinimo biuro bei Švietimo ir socialinių reikalų ministerijos
atstovai.
• Prieţiūros grupės parengs techninį projekto aprašymą, kurį turės patvirtinti Partnerystės grupės valdyba.
• Projekto vykdytojas, turintis tinkamos patirties, ţinių ir motyvacijos, bus atrinktas konkurso būdu ir su juo
bus sudaryta sutartis.
• Prieţiūros grupė nuspręs, kuris rajonas bus pasirinktas tikslinei grupei atrinkti, remdamasi jaunų ţmonių,
neturinčių pagrindinio išsilavinimo, skaičiumi.
• Projekto vadovas:
- Nustatys jaunuolius, norinčius dalyvauti projekte,
Bendradarbiaudamas su jaunimu parengs veiksmų planą, kuris bus aptariamas su Prieţiūros grupe ir pateiktas
Partnerystės grupės valdybai tvirtinti (veiklos plane turi būti numatytas supaţindinimas su Valgamos Profesinio
švietimo centro siūlomomis specialybėmis ir Valgos apskrityje veikiančiomis įmonėmis. Veiksmų plano
įgyvendinimui Partnerystės grupės valdyba skyrė 30 000 kronų).
- Vadovauja jaunimo grupės uţsiėmimams ir rengia grupės veiklos aprašymo dokumentaciją.
- Teikia Prieţiūros komitetui rašytines projekto veiklos ataskaitas ir aptaria jas Prieţiūros grupės posėdţiuose.
- Jei gali, dalyvauja Partnerystės grupės valdybos posėdţiuose ir supaţindina su projekto veikla ir rezultatais.
• Partnerystės grupės valdyba paskirs vieną savo narį projektui priţiūrėti, kuris įsipareigos vieną kartą per tris
mėnesius dalyvauti grupės veikloje.
• Partnerystės grupės valdyba padės pritraukti papildomus išteklius bandomojo projekto veiklai finansuoti ir
padės projekto vadovui rengti paraiškas kofinansavimui gauti iš kitų tinkamų programų.
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2.2 veikla. Kaimo vietovėse gyvenančių šeimų verslumo skatinimas
Veiksmo tikslas – naujoviško poţiūrio į kaimo vietovėse gyvenančias šeimas diegimas ir verslumo įgūdţių
kaimo bendruomenėse ugdymas. Veikla bus plėtojama rengiant mokymus, kurie turi padėti įveikti baimę imtis
verslo, suteiks ţinių bei įgūdţių, reikalingų verslui pradėti. Kartu mokymo projektu daugiau siekiama ne imtis
verslo projektų, o inicijuoti ne tokių rizikingų bendruomeninių įmonių, nesiekiančių pelno, steigimą. Projektas
bus sėkmingas, jeigu bent pusė į jį įtrauktų šeimų imsis ţingsnių savo verslui pradėti.
Įgyvendinimas
• Projekto įgyvendinimui priţiūrėti suformuota prieţiūros grupę sudarys judėjimo „Kodukant Valgamaa",
Valgamos verslo inkubatorių centro ir Lullemae liaudies mokyklos atstovai. Į prieţiūros grupę bus įtrauktas
Pietryčių Estijos plėtros agentūros atstovas, Materra projekto vadovas ir Polva apskrities moterų verslumo
skatinimo projekto atstovai. Projekto veiklą koordinuos judėjimas „Kodukant Valgamaa".
• Prieţiūros grupė sudarys projekto veiksmų planą, mokymo programą ir pateiks Partnerystės grupės valdybai
tvirtinti.
• Mokymo grupę sudarys šeimos, turinčios maţamečių vaikų ir gyvenančios iš pajamų, gaunamų maţuose
ūkiuose, arba gaunančios socialinę paramą, pragyvenančios tik iš vieno šeimos nario pajamų. Į grupę bus įtraukti
ţmonės iš visos Valgos apskrities. Atrankos metu pirmenybė bus teikiama tiksliniams rajonams (Oru, Podrala,
Taheva, Koorkūla vietovė, Kaagjarve vietovė). Į grupę galės būti įtraukti abu vienos šeimos asmenys.
• Kad būtų garantuotas dalyvavimas, koordinatorius padės spręsti transporto klausimą, o jei reikės, sudarys
sąlygas vaikų prieţiūrai mokymo vietoje. Mokymams bus parinktos grupei tinkamiausios savaitės dienos.
• Prieţiūros grupė galės siūlyti įtraukti į mokymo programą papildomas temas, tačiau mokymo programos
turinys turi apimti šias temas: savęs vertinimo, savęs įtvirtinimo, įtraukimo, kooperacijos, verslo principų,
bendruomeninės įmonės ir projektų valdymo.
• Partnerystės grupės valdyba padės pritraukti papildomus išteklius bandomojo projekto veiklai finansuoti ir
padės projekto vadovui rengti paraiškas kofinansavimui gauti iš kitų tinkamų programų.
•
• Tikimasi, kad kai kurie mokymo programą baigę asmenys pateiks paraiškas gauti projekto finansavime iš
Bendruomenių projektų fondo.
• Pasibaigus mokymo programai ir pradėjus įgyvendinti bendruomenių projektus ketinama surengti baigiamąjį
seminarą, jame bus kalbama apie bendruomenių įmones remiantis Valga apskrities, Estijos ir Airijos patirtimi.
Bendruomenių įmonės koncepcija (tokia įmonė panaši į socialinę įmonę) Estijoje yra nauja. Socialinis verslas –
ekonominė veikla, neduodanti pelno, tačiau kurianti socialinę naudą, pavyzdţiui, tai gali būti ilgalaikių bedarbių
įdarbinimas vaikų prieţiūros srityje. Bendruomenės įmonės steigimas pradedamas nustačius konkrečios vietovės
(kaimo, savivaldybės) gyventojų poreikius ir išsiaiškinus, kokių paslaugų, produkto ar pagalbos, gaunamos
bendradarbiaujant bendruomenės nariams, jiems reikia. Pavyzdţiui, bendruomeninės įmonės yra įvairūs
kooperatyvai. Bendruomenės turi galimybę savo nariams siūlyti įvairias paslaugas – nuo vaikų prieţiūros iki
interneto arba informacinių paslaugų. Nors bendruomeninės įmonės ekonominė rizika maţesnė, tačiau jos
steigimui ir veiklos pradţiai reikia didesnio pasirengimo ir bendradarbiavimo. Bendruomenės įmonių galimybe
turėtų pasinaudoti rajonai, kuriuose nėra verslui palankios aplinkos ir kuriuose dėl maţų rinkų negalima plėtoti
didelį pelną duodančių įmonių.
Parengta pagal kaimo bendruomenių partnerystės programą „Veiksmingos partnerystės grupės“ (Baltijos šalių kaimo
bendruomenių partnerystės programa), 2002.

