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ĮVADAS
Mokymų programa parengta pagal projektą „KURK: kurianti, unikali, rūpestinga karta“ Nr.
09.3.1-ESFA-K-731-01-0039, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.
Viena iš projekto veiklų – mokymų modulio "Verslumo laboratorija: nuo idėjos iki verslo"
parengimas.
Mokymų tikslas – ugdyti jaunuolių verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir
įgūdžius, plėtojant jaunimo galimybes realizuoti save, atrandant prasmingos ir naudingos veiklos,
įsitvirtinant darbo rinkoje, įgyjant gyvenimiškos naudingos patirties. Dalyviai įvertins asmeninį
pasirengimą, atsakomybę ir motyvaciją prieš imantis verslo; generuos verslo idėjas, susipažins su
pagrindiniais smulkaus verslo pradžios sėkmės faktoriais. Dalyviai įvertins potencialių pirkėjų
rinką, poreikius, pardavimų dydžių prognozę, rinkodaros veiksmus. Mokymo dalyviai gaus
praktinius įrankius, padėsiančius sudaryti verslo planą, atlikti finansinius skaičiavimus ir rizikos
vertinimą bei įgyvendinti verslo idėją.

6
Mokymų programa
1 diena
8:15 – 10:15 Įvadas. Verslo idėjos
10:15 – 10:30 kavos/arbatos pertraukėlė
10:30 – 12:30 Idėjų generavimo metodai
12:30 – 13:00 pietų pertrauka
13:00 – 15:00 Kūrybinių metodų taikymas
15:00 – 15:15 kavos/arbatos pertraukėlė
15:15 – 17:15 Verslo organizavimas
2 diena
8:15 – 10:15 Elektroninis verslas
10:15 – 10:30 kavos/arbatos pertraukėlė
10:30 – 12:30 Rinkodaros samprata, funkcijos ir aplinka
12:30 – 13:00 pietų pertrauka
13:00 – 15:00 Rinkodaros principai verslui
15:00 – 15:15 kavos/arbatos pertraukėlė
15:15 – 17:15 Rinkodaros planas
3 diena
8:15 – 10:15 Verslo finansavimo šaltiniai
10:15 – 10:30 kavos/arbatos pertraukėlė
10:30 – 12:30 Finansų planavimas
12:30 – 13:00 pietų pertrauka
13:00 – 15:00 Verslo modeliai
15:00 – 15:15 kavos/arbatos pertraukėlė
15:15 – 17:15 Verslo planas
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1. VERSLO IDĖJŲ GENERAVIMAS
1.1. Gera idėja – verslininkystės proceso pradžia
Verslo idėja yra bet kokio verslo pradžių pradžia. Neturint konkrečios idėjos verslininkystės
proceso pradžia yra praktiškai neįmanoma. Bet kuris veikiantis verslininkas savo veikloje negali
išvengti verslo idėjų paieškos, kaupimo, įvertinimo, palyginimo ir atrinkimo veiksmų. Verslas
susidaro iš vertės sukūrimo ir vertės pardavimo. Daugelis verslininkų visų pirma mėgina pastebėti
problemas, o jas suradę ieško sprendimo.
Verslo idėja – tai verslininko sąmonėje bei veiksmuose pasireiškianti idėja, paremta inovacija
ar jos elementu.
Neturint konkrečios idėjos verslininkystės proceso pradžia yra praktiškai neįmanoma. Bet kuris
veikiantis verslininkas savo veikloje negali išvengti verslo idėjų paieškos, kaupimo, įvertinimo,
palyginimo ir atrinkimo veiksmų.
Problemos sprendimas ir yra verslo idėja:
Klausimas: kaip sugalvoti ar surasti verslo idėją.
Atsakymas: suraskite problemą ir sugalvokite, kaip ją išspręsti.
Labai svarbu suvokti tai, kad verslo idėja yra pačios vertės kūrimas. Vertės sinonimas yra
nauda, o vertės antonimas yra problema, todėl viena iš svarbiausių kompetencijų yra problemų
konvertavimas į galimybes. Svarbu suvokti, kad kiekviena problema yra galimybė. Žodis „krizė“,
užrašytas kinų rašmenimis, susideda iš dviejų komponentų: vienas jų reiškia pavojų, o kitas – progą,
galimybę. Problema ir yra galimybė, todėl reikia ieškoti problemų ir konvertuoti jas į galimybes.

1.1 pav. Žodis „krizė“, užrašytas kinų rašmenimis
Tik viena iš 3000 idėjų pasiekia tikslą, t. y. ne tik atsiperka į jos realizavimą investuotos lėšos,
bet ir garantuojamas didelis bei spartus augimas. Norint, kad verslo idėja, produktas ar paslauga
turėtų komercinę vertę, ji turi spręsti problemą geriau, pigiau ar greičiau, negu šiuo metu esami
produktai ar paslaugos, o naujojo produkto savybės turi būti iš esmės geresnės.
Pagrindinis rinkos dėsnis yra pasiūlos ir paklausos pusiausvyra, todėl verslo idėja gali atsirasti
iš nepilnai patenkinto klientų poreikio arba iš pasiūlos, kai turite kažko per daug: laiko, pinigų,
kompetencijos, priemonių, žinių, energijos. Gera verslo idėja gali šauti į galvą bet kur ir bet kada.
Teigiama, kad 90 % ieškomų sprendimų jau yra vienur ar kitur atrasti ir įgyvendinti. Išradėjas
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Thomas Edisonas yra pasakęs, kad geriausias naujų idėjų ieškojimo būdas – tarpininkauti jau
egzistuojančioms.
Pavyzdžiai:
1. Dauguma vartotojų piktinasi tuo faktu, kad labai dažnai produktai, kuriuos jie nusiperka,
būna ties galiojimo laiko pabaigos riba. Startklaido universiteto (Didžioji Britanija) specialistai
beveik pagamino naują pakavimo medžiagą, kuri keičia savo spalvą ir taip praneša, kad maistas
greitai suges ir įspėja, kad tokio maisto nereikia pirkti arba reikia kuo greičiau suvartoti, jei jis guli
šaldytuve.
2. Lietingam rudens sezonui galima pristatyti itin aktualią idėją verslui – prekybą akį
traukiančiais išskirtiniais skėčiais, kurie keičia savo spalvą nuo lietaus lašų. Lietuvoje dažniausiai
matyti juodos arba vienspalvės apsaugos priemonės nuo lietaus. Tokie skėčiai būtų ne tik praktiškas
bei ypač madingas rudens akcentas, bet ir geros nuotaikos garantas.
„Idėjos pūva. Nenaudojamos jos sugenda.“ (John C. Maxwell). Todėl sugalvojus gerą idėją
reikia jos nepaleisti, vystyti ir įgyvendinti.
1.1.1. Kaip surasti problemą ir ją paversti verslo idėja?
Versle svarbu galvoti apie klientą, nes tai yra raktas į sėkmę. Būtina suprasti apie kliento
poreikius, norus, stebėti ir suprasti jo elgesį rinkoje. Verta stebėti aplinką, pastebėti, klausytis ir
išgirsti, kokių rūpesčių ir problemų žmonės turi. Nustačius problemas, reikia rinkti žinias, kaip tas
problemas išspręsti. Todėl verslo idėjos pagrindas – mokėjimas aptikti aktualią problemą ir rasti jos
sprendimą, t. y. atsakyti sau į klausimą: kokią galima kurti vertę.
Jau veikiantis verslas taip pat sprendžia kokią nors svarbią problemą. Pvz., sporto klubas –
žmonės nori gerai jaustis, gražiai atrodyti. Didžioji jų dalis galėtų sportuoti namuose, tačiau dažnai
tam pritrūksta valios, taip pat ne visi gali nusipirkti reikiamos įrangos. Sporto klubai sprendžia
valios problemą (nenorima prarasti sumokėtų pinigų), be to, pigiau yra nusipirkti klubo
abonementą, nei visą reikiamą įrangą. Be to, dažnai skundžiamasi dėl priaugto svorio, blogos
savijautos ir pan. Sporto klubai išsprendžia didelę žmonių problemų dalį.
Dažnai sunku suprasti, ko būtent žmonės nori. Žiūrint į situaciją per problemos prizmę,
lengviau suprasti, ko žmonės nori ir kaip išspręsti jų problemą su konkrečia idėja.
Pasidomėjus, kaip veikia žmogaus smegenys, sužinosime, kad kiekviena baimė yra kilusi iš
noro. Pavyzdžiui, baimė prarasti pinigus kilusi iš noro turėti pinigų, baimė nuvilti tėvus – iš noro
nudžiuginti tėvus, baimė neišlaikyti egzaminų – iš noro gerai išlaikyti egzaminus. Už kiekvienos
problemos slypi norai. Jeigu žmonės nepatenkinti stovėdami eilėse, galima pasiūlyti apsipirkti
internetu. Problemos konvertavimas į galimybę – mokėjimas suprasti, kokio noro dėka gimė ši
problema. Tokiu būdu galima aptikti daug žmonių norų ir poreikių.
Idėjos gimsta visur, todėl verta visas idėjas, aptiktas problemas, įžvalgas ir mintis nuolatos
užrašinėti bei turėti idėjų saugyklą. Mokslininkai teigia, kad kai mes užrašome mintį, vyksta tam
tikri procesai, atlaisvinantys vietą naujoms idėjoms. Kai idėja užfiksuota, nėra reikalo apie ją
nuolatos galvoti, o tada ateina dar viena mintis ar idėja. Puikus posakis: net pati aštriausia atmintis
yra bukesnė už patį bukiausią pieštuką. Pasižymėti kilusias mintis galima elementarioje užrašų
knygutėje, mobiliojo ryšio telefone, planšetėje ar tiesiog paprastuose lapeliuose.
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Vienas iš kūrybiškumo ugdymo pratimų: „kiek būdų panaudoti kastuvą?“. Taip pat laisvas
rašymas (ang. freewriting). Reikia duoti laiko limitą, nedaryti jokių pauzių ir tada atrinkti idėjas.
Vaizduotę lavinti gali padėti mėginimas iššifruoti užrašus svetima kalba (pvz., gali būti ir
hieroglifai). Taip kils įvairių asociacijų stengiantis iššifruoti tai, kas matoma ir taip gali kilti ne
viena nauja ir įdomi idėja. Užduotis lavins gebėjimus aptikti potencialias idėjas: pagalvok, kokias
problemas sprendžia žinomi verslininkai ir jų verslo idėjos?
Dažnai kvailos idėjos yra geros idėjos. Tai, kas yra kvaila kartais dar vadinama nenormaliu, o
viskas, kas yra kitaip nei normalu, yra vadinama kvaila, keista ir pan. Todėl dažnai visos naujos
idėjos yra laikomos kvailomis. Jeigu atsiranda jausmas, kad idėja yra kvaila, tai gali būti ženklas,
kad kaip tik ją verta apmąstyti. Ne visos kvailos idėjos yra vertos dėmesio, tačiau tarp vadinamų
“kvailų” idėjų, vertų idėjų yra žymiai daugiau nei atrodo.
Nei vienam verslininkui nepavyko iš karto sugalvoti tokios idėjos, kuri buvo būtent ta, kurią
įgyvendino. Todėl idėjų generavimo ir paieškos tikslas yra surinkti bent 10-20 idėjų, o geriau būtų
surinkti daug daugiau idėjų.
Ieškant verslo idėjos, svarbu ne tik suvokti, kokia problema sprendžiama ir ar ji kuria vertę, bet
ir atsižvelgti į kitą labai svarbų kriterijų – už kokios problemos sprendimą žmonės yra linkę mokėti
pinigus. Labai svarbu, kad žmonės būtų linkę mokėti už problemos sprendimą ir kuriamą vertę.
Pirmiausia verta pasižvalgyti, ar rinkoje yra bent vienas konkurentas, kuris jau sprendžia aptiktą
problemą? Gal tai kitoks tos pačios problemos sprendimo būdas, tačiau rinkoje turi būti bent vienas
konkurentas, kuriam už jūsų pasirinktos problemos sprendimą moka pinigus. Priešingu atveju gali
būti, kad dar nėra rinkos ir poreikio šiai problemai spręsti. Galbūt ir yra įmanoma sukurti naują
poreikį ar naują rinką, tačiau tai gali būti labai brangu ir sudėtinga.
Dažniausiai manoma, kad sprendimas turi būti kuo pigesnis, bet nebūtinai. Jeigu sprendimas
yra brangesnis, tai turi būti kuriama didesnė nauda, didesnė pridėtinė vertė.
Jeigu paslauga žmonėms bus pigesnė, tai privalome žinoti atsakymą į klausimą – kodėl ji
pigesnė? Ką šiuo atveju tokio turime, kad galime pasiūlyti mažesnę kainą. Pavyzdžiui, TELE2
pigesnes telekomunikacijų paslaugas galėjo pasiūlyti dėl vienos priežasties – jų organizaciniai
kaštai mažesni. Jie neperka naujausių technologijų, o diegia jas tik tada, kai jos atpinga. Verslas,
kuris siūlo mažesnę kainą, turi konkurencinį pranašumą – jis surado būdą, kaip pigiau sukurti
panašią vertę. Tiesa, yra ir kitas modelis: spręsti problemą pigiau savo pelno sąskaita, tačiau
galiausiai prieinama iki bankroto, nes tokiu atveju niekada nebus užtektinai pigiau.
Žmonės nori pigiau įsigyti gerus daiktus ir geras paslaugas, tačiau nenori pigių prekių ir pigių
paslaugų. Jie linkę mokėti daug už tai, ką vertina ir kas jiems svarbu. Svarbu tik aptikti tai, kas
žmonėms svarbu ir už ką jie linkę mokėti. Visa tai padeda suprasti, ar idėja tinka rinkai, ar ji
reikalinga žmonėms, ar rinka ją priims, ar žmonės mokės už tai pinigus.
1.1.2. Kaip rasti sau tinkančią idėją?
Norint atsirinkti tinkamą sau idėją, svarbu suprasti motyvaciją verslui kurti, nes būtent
motyvacijoje slypi atsakymas į šį klausimą.
Verslą sukūrusiems žmonėms patinka tai, ką jie daro. Kai pradeda pasakoti apie verslą, jie yra
kupini energijos, gali valandų valandas daryti tai, ką daro. Vieniems patinka bendrauti su
žmonėmis, kitiems – organizuoti, tretiems – kurti, dar kažkam patinka spręsti problemas ir t.t.
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Dalis žmonių daro, nes taip reikia, o dalis žmonių – todėl, kad nori. Pirmuoju atveju žmonės
daro dėl būtinybės, o ne dėl galimybės. Tai požiūris, kuris turi didelę įtaką.
Pavyzdžiui, atsikėlimas ryte – vaikystėje kėlėmės eiti į mokyklą, nes norėjome, ar todėl, kad
reikėjo? Didžioji dalis vienareikšmiai atsako, kad dėl to, jog reikia. O kaip Kalėdų rytas? Didžioji
dalis atsako – dėl to, kad nori. Kuriais atvejais turime daugiau energijos? Daryti iš būtinybės yra
sunku, trūksta energijos ir motyvacijos (nes reikia). O kai pradedame daryti, nes norime ir darome
tai, kas mums patinka, energijos turime žymiai daugiau.
Verslas reikalauja labai daug energijos ir darbo, todėl didžioji dalis verslininkų, kuriems
pavyksta įgyvendinti verslo idėjas, pasirenka tokias, kurių pats įgyvendinimas yra patrauklus ir
įdomus. Tai labai stiprus motyvas veikti, siekti ir įgyvendinti.
Antras stiprus motyvas, kuris tik papildo pirmąjį – gimsta naujos idėjos, įdomu jas įgyvendinti.
Dažnam verslininkui galvoje besisukanti mintis jo neapleidžia, bent jau kol nepabando jos
įgyvendinti. Šių dviejų motyvų suma – stipri motyvacija kurti verslą.
Niekas nežino, ar idėja reali ir gera, kol nepabando jos įgyvendinti. Patikrinti, ar idėja gera, ar
neįmanoma, galima tik vienu būdu – pradėti įgyvendinti. Tik įgyvendinimas gali pasakyti, ar idėja
gera.
1.1.3. Idėjos vystymas
Įgyvendinant verslo idėją labai svarbus yra lankstumas. Todėl, esant reikalui, drąsiai galima ją
keisti. Verslo idėja ir jos planas yra kaip žemėlapis, kuriame nurodyta, kaip nukeliauti iš taško A
(kur esame dabar) į tašką B (kai idėja jau įgyvendinta). Todėl svarbu modifikuoti idėją. Dar
svarbiau - „skaityti” rinkos grįžtamąjį ryšį ir greitai į jį reaguoti.
Geriausias būdas modifikuoti verslo idėją - gilintis į tikslinės auditorijos poreikius. Svarbu
suprasti, kaip tikslinė auditorija mąsto, kaip ji elgiasi, kuo gyvena. Geriausia ją pažinti realiai, gyvai
bendraujant. Būtent šių žmonių įžvalgos ir pastebėjimai bus naudingiausi ir vertingiausi. Jų
pasakytus žodžius reikės konvertuoti, t. y. nepasitenkinimą, bambėjimą ir skundus reikės
modifikuoti iš problemos į sprendimą.
Dažnai žmonės, norėdami įgyvendinti verslo idėją, paskęsta planuose. Planuoja, vysto, tobulina
idėją. Sugalvoja, kad reikia puslapio, rinkodaros ar verslo plano ir bando padaryti. Arba sugalvoja,
kad reikia pinigų verslo pradžiai ir jų ieško. Dažnai pradėtas darbas gali trukti ne savaites, o
mėnesius. Dažniausiai prarandama motyvacija veikti dėl paprastos priežasties – nėra rezultato.
Patikrinti verslo idėją galima daug paprasčiau, nei manoma. Atsakykite sau į šiuos klausimus:
be ko galima patikrinti verslo idėją, t. y. ko nedarant galima ją patikrinti? Kokia kertinė verslo
idėjos dalis?
Labai dažnai idėja nėra vystoma dėl kritikos stokos arba miršta gavusi kritikos dozę. Abiem
atvejais – nemokama dirbti su kritika. Kritika dažnai sugadina santykius ir priveda prie neigiamų
pasekmių. Kita vertus, kritika yra geras įrankis. Pati savaime kritika nėra nei teigiama, nei
neigiama. Svarbu, kaip ji panaudojama ir kaip vertinama. Tik pati reakcija į kritiką priskiria ją prie
blogo arba gero, todėl reikia atsirinkti, kokia kritika padeda, o kokia trukdo.
Kita kritikos rūšis – grįžtamasis ryšys, kurio motyvas yra ketinimai – siekis padėti kitam
žmogui, noras pagerinti idėją. Tokiais atvejais grįžtamojo ryšio objektas yra ne žmogus, o veikla ar
idėja. Svarbu, kad grįžtamasis ryšys gerintų produktą, o kritika nemažintų motyvacijos ir

11
entuziazmo. Kai žmonės kritikuoja jus, o ne idėją, kai jiems svarbiau parodyti savo pranašumą ar
įžeisti kitus, ignoruokite jų kritiką.
1.1.4. Tikslinė auditorija
Anksčiau tikslinė auditorija buvo aprašoma remiantis labiau demografiniais, socialiniais ir pan.
kriterijais. Vadinasi, svarbiausia buvo iš kokio miesto, kokios pajamos, kokio amžiaus, lyties ir pan.
Šiais laikais kriterijų laukas yra gerokai prasiplėtęs.
Kai renkantis tikslinę auditoriją pasirenkamas per daug platus laukas, pagal 3-4 aukščiau
minėtus kriterijus, galima numanyti, kad mums tinka 30-40 proc. šalies gyventojų. Tai per didelė
rinka. Rekomenduojama kuo tiksliau apsibrėžti tikslinę auditoriją, kad verslo idėją pavyktų
įgyvendinti efektyviau, nes gera verslo idėja dažniausiai yra orientuota ne į visus pasaulio žmones,
o į konkrečią tikslinę auditoriją.
Yra kelios priežastys, kodėl verta turėti tikslinę auditoriją. Paslaugų, kurios reikalingos visiems,
yra labai mažai. O jeigu ir reikalinga visiems, tai vienai auditorijos daliai – mažiau, kitai – daugiau.
Vieni linkę mokėti daugiau, kiti – mažiau. Vieni turi pinigų ir galimybių susimokėti, o kiti – ne.
Todėl vienas iš kriterijų yra pasirinkti auditoriją, kuri labiausiai linkusi mokėti už esamos
problemos sprendimą. Taip pat svarbūs ir tie, kurie turi galimybių mokėti. Pardavinėti ir
reklamuotis visiems yra brangu. Visiems tinkančios verslo idėjos įgyvendinimas reikalauja daug
kaštų. Reikia įveikti visų žmonių prieštaravimus, perteikti visiems teikiamą naudą, atsakyti į visų
rūpimus klausimus – visa tai atrodo neįmanoma, o jeigu ir įmanoma, tai labai brangu. Kur kas
racionaliau pasirinkti labiausiai tinkančią tikslinę auditoriją ir skirti visus resursus jai.
Kam pasirinkta problema yra aktualiausia ir kas labiausiai linkęs mokėti už šios problemos
sprendimą? Atsirinkite žmones, kuriems aktuali jūsų problema, atsakydami į klausimus: kur jie
lankosi, ką veikia? Kaip leidžia laiką? Kokie tai žmonės? Pabandykite kuo tiksliau įvardinti savo
tikslinę auditoriją.
Renkantis tikslinę auditoriją svarbu žinoti, kad skiriasi žmonių polinkis išbandyti naujas
paslaugas. Tačiau ne visi žmonės nori išbandyti naujienas. Didžioji visuomenės dalis yra linkusi
naudotis patikimais, jau žinomais ir patikrintais būdais. Todėl jeigu siūloma paslauga nauja, reikia
surasti savo novatorius, kurie norės išbandyti ir papasakoti ankstyviems naudotojams.
Yra 4 grupės: novatoriai, ankstyvieji naudotojai, ankstyvoji ir vėlyvoji dauguma ir atsilikėliai.
Novatoriai visada nori išbandyti naujus produktus. Jiems įdomi prekė tol, kol ji nauja ir niekas kitas
jos neturi. Ankstyvieji naudotojai perka naujausias prekes (paslaugas), kuriomis pradėjo naudotis
novatoriai. Ankstyvoji ir vėlyvoji dauguma perka tik tada, kai aplinkui žmonės pasakoja (teigiamus
ir neigiamus) atsiliepimus apie produktą, t. y. jį išbandė ir yra žinoma, ko galima tikėtis. Atsilikėliai
perka tik tada, kai visi, kas tik galėjo, jau pasinaudojo.
Taigi vystant verslo idėją, svarbu surasti žmonių, kuriems būtų įdomus jūsų produktas. Yra
daug sėkmingų pavyzdžių, kada dar iki paslaugos ar produkto starto jau buvo suburtas gerbėjų
būrys. Kuriant verslą, taip pat svarbu kurti stiprų prekinį ženklą, kuris padeda įtvirtinti poziciją
rinkoje.
1.1.5. Verslo idėjos pristatymas
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Gerai parengtas verslo planas ir puiki verslo idėja yra pagrindiniai aspektai ieškant potencialių
investuotojų, tačiau didžiulės įtakos sėkmingam investuotojų pritraukimui turi ir verslo idėjos
pristatymas. Be verslo plano ir modelio idėja visada išliks tik idėja, todėl reikia nepamiršti išsamiai
paaiškinti, kaip žadama uždirbti pinigus iš savo idėjos.
Efektyviai prezentacijai reikalingas pasiruošimas, turinys ir įgūdžiai. Tinkamai pasiruošus ir
įvykdžius pagrindinius verslo idėjos pristatymo pasiruošimo etapus, galima žymiai padidinti
galimybes sulaukti investuotojų palaikymo ir gauti finansavimą idėjos įgyvendinimui.
Pagrindiniai pasiruošimo etapai:
1. Kam bus pristatoma idėja? Rekomenduojama pasidomėti asmenimis, kurie klausysis
pristatymo – kuriose srityse jie vykdo veiklą, kokiose įmonėse yra dirbę ar su kokiais
prekiniais ženklais yra susiję. Taip pat didelis privalumas yra žinoti asmenybės tipą.
Pavyzdžiui, jei žinote, jog pristatymo klausysis kūrybingas asmuo, galima būtų daugiau
skirti dėmesio prikaustančios dėmesį vizualinės pristatymo dalies paruošimui.
2. Kuo paprasčiau, tuo geriau. Svarbu likti susikoncentravus ties pagrindine pristatymo tema ir
idėja ir nenukrypti kalbomis į šoną. Pradėjus jausti, kad pristatymo metu per daug
gilinamasi į smulkmenas ar kalbama ne apie pagrindinius dalykus, reiktų sustoti. Pristatymo
laikas ribotas, todėl viskas turi būti apgalvota, struktūruota ir svarbu. Orientuotis laike gali
padėti prezentacijos skaidrių kiekis, tačiau jų vertėtų pateikti kaip galima mažiau.
Negaišinkite investuotojų kalbėdami apie tai, kas jiems neaktualu.
3. Silpnųjų pusių aptarimas. Jeigu verslo idėja turi silpnybių ar grėsmių, tai jų įvardinimas tik
parodo, jog buvo apie viską pagalvota ir žinoma, kaip būtų galima šias problemas išspręsti.
Tai sukuria pasitikėjimo ir saugumo jausmą būsimiems investuotojams. Taip pat reikia būti
pasiruošusiam atsakyti į sudėtingus ir suktus klausimus. Reikia būti pasirengusiam pagrįsti
savo sprendimus iki smulkiausių detalių.
4. Suprasti visus pateiktus skaičiavimus. Jeigu rengiant verslo planą analizes ir ataskaitas
padėjo atlikti samdytas apskaitininkas, būtina suprasti visus rodiklius bei skaičiavimus. Ko
nors nežinant, geriausia taip ir pasakyti, nes melas tik gali sugadinti reputaciją.
5. Ištirti savo konkurentus. Šiais laikais sunku surasti idėją, kuri būtų visapusiškai unikali ir
neturėtų̨ jokių konkurentų, todėl būtina pasidomėti visomis veiklomis bei verslo modeliais,
kurie nors kiek panašūs į pristatomą idėją. Savo pristatyme užsiminant apie konkurentus yra
puiki galimybė pasakyti, kuo ši idėja yra pranašesnė ir kodėl vartotojai turėtų pirkti
naujosios idėjos, o ne konkurentų produkciją. Reikia išsiaiškinti, koks galėtų būti
maksimalus rinkos dydis siūlomam produktui, kokie konkurentai veikia šioje srityje, kas
bus tiekėjai, kaip idėja atrodo kitiems, kokia produkto savikaina, kaip bus reklamuojama ir
t.t.
6. Rimtas požiūris į ateitį. Svarbu numatyti ir žinoti ateities planus, įmonės veiklos rezultatus
bei prognozuojamą pelningumą. Būtina puikiai žinoti praeitų metų įmonės veiklos
rezultatus (bent jau pardavimus, bendrąsias pajamas ir pelną), kur bus panaudoti gauti
pinigai ir kokie yra prognozuojami veiklos rezultatai ateinantiems trejiems metams.
Svarbiausi pristatymo elementai: pagrindinė žinutė ir turinys. Svarbiausia siūlyti naudą.
Rengiant pristatymą, svarbiausi žingsniai:
1. Atsakykite į klausimus:
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– Kas man iš to?
– Kas jiems iš to?
2. Pamirškite save.
3. Sugalvokite ir užrašykite, kuo kiekviena pagrindinė idėja naudinga klausytojams.
Žvelgiant pro auditorijos akis, reikėtų atsakyti: „kodėl turiu to klausyti?“. Neradus atsakymo,
kodėl turi klausytis ir domėtis jūsų idėjomis, tai arba prastai buvo atliktas pirmas žingsnis neišgryninta nauda klausytojams ir investuotojams, arba prastai atliktas antras žingsnis – nepamiršti
asmeniniai interesai, kurie tiesiog užgožė siūlomą naudą investuotojams.
Pavyzdžiui, kylant liftu į viršutinį aukštą kartu su potencialiu investuotoju turima vos 30
sekundžių jį sudominti savo idėja. Per tą laiką reikia pateikti tik svarbiausią ir aktualiausią
informaciją. Jeigu nesutelpama į 30 sekundžių, tuomet pagrindinė žinutė ir jos svarba dar
nepakankamai išgryninta. Suformuota pagrindinė žinutė tampa pagrindu visai prezentacijai, o kita
reikalinga ir aktualia informacija tik papildo.
Pristatinėjant reikia susitelkti ne tik į savo kalbą, bet ir į kūno kalbą, balso toną. Daugiau nei
pusė informacijos yra perteikiama kūno kalba – gestai, stovėsena, aplinkos įtraukimas į savo
prezentaciją pasako daugiau nei kruopščiai prieš tai sudėlioti ir ištarti žodžiai. Įgūdžiai ateina tik iš
nuolatinio praktikavimosi ir repetavimo, savęs stebėjimo ir tobulinimosi, todėl verslo idėjos
pristatymo metu norint įtikinti investuotojus, reikia labai daug praktikuotis. Tai labai susiję su
pasitikėjimu savimi ir pristatoma idėja, o teisingai panaudota kūno kalba ir balso tonas padeda
sutelkti ir išlaikyti klausytojų dėmesį, įtikinti savo siūlomą naudą ir pasiekti rezultato – sėkmingo
investuotojų pritraukimo.
Tačiau svarbiausia tikėti savo idėja ir būti ambicingam. Investuotojams svarbu žinoti, ar
pateiktas verslo modelis turi galimybių augti ir ar tiksliai žinoma, kaip tai pasiekti. Motyvacija,
entuziazmas ir tikėjimas savo idėja yra būtini sėkmės atributai.
Idėjų pristatymui galima pasinaudoti įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis:


parengti prezentaciją su žinomomis prezentacijų rengimo priemonėmis (pvz.: Microsoft
PowerPoint, Prezi ir pan.),



vizualizuoti įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis, pvz., internetinėje svetainėje
www.storyboardthat.com galima susikurti pristatomos idėjos istoriją.
Pavyzdys: https://www.youtube.com/watch?v=xkgNAMDL_sM
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1.2 pav. Istorijų kūrimo StoryboardThat tinklalapis
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sukurti kuriamo produkto prototipą (pvz.: www.invisionapp.com), kad kuo aiškiau ir
profesionaliau parodyti būsimam investuotojui, kaip kuriamas produktas veiks.
Prototipų kūrimo InVision programos naudojimo pristatymas:
https://www.youtube.com/watch?v=0qisGSwZym4

1.3 pav. Programos InVision tinklalapis
1.1.6. Verslo idėjas įgyvendinti trukdančios ir padedančios savybės
Galimybių matymas. Galimybių kiekis yra didžiulis, nors kai kurie vietoj jų mato vien tik
pasiteisinimus. Nesakykite, kodėl to neįmanoma atlikti, klauskite, kaip tai atlikti.
Koncentracija ir prioritetai. Mokėjimas susikoncertuoti ties svarbiausiais dalykais duoda
didžiausią rezultatų grąžą. Pagal italų mokslininko Pareto atrastą ir jo vardu pavadintą dėsnį
pasaulyje galioja 80/20 principas: 80 proc. pasaulio pinigų priklauso 20 proc. pasaulio gyventojų;
80 proc. pasaulio gyventojų gyvena 20 proc. miestų; 80 proc. klientų atneša 20 proc. pajamų, o likę
20 proc. klientų atneša 80 proc. pajamų; 20 proc. darbų sukuria 80 proc. rezultato. Vadovaujantis
Pareto dėsniu, svarbu aptikti 20 proc. didžiausią grąžą duodančių̨ darbų ir skirti jiems kuo daugiau
dėmesio.
Geriausias momentas veikti – dabar. Žmonės yra linkę atidėlioti, o svarbių darbų
atidėliojimas kažkada nuveda į niekur. Laukimas ir atidėliojimas – didžiausi idėjų įgyvendinimo
priešai.
Mokėjimas įtraukti žmones. Svarbu mokytis įtraukti kitus bei burti aplink save stiprius
žmones.
Mokėjimas panaudoti kitų stipriąsias puses. Dažnai žmonės mato kitų silpnąsias puses. Deja,
žymiai mažiau žmonių moka aptikti kituose stipriąsias puses, o tuo labiau padėti kitiems jas aptikti
bei taip padėti jiems realizuoti save.
Požiūris į pinigus. Pinigai – nei gėris, nei blogis. Pinigai yra tiesiog įrankis. Daugelis bijo
pinigų. Verslininko, daug pinigų turinčio žmogaus įvaizdis visuomenėje yra neigiamas. Nei vienas
nenori būti neigiamai vertinamas ar tapti blogu, todėl dažnai priešinamasi sėkmingam verslo idėjos

16
įgyvendinimui. Susiduriame su daugeliu vidinių konfliktų ir pasipriešinimų vien todėl, kad
vertiname pinigus kaip blogio elementą.
Partnerystės galimybės. Įgyvendinant verslo idėjas labai svarbu turėti partnerius, kurie
prisiima atsakomybę už tam tikrus etapus ar sritis. Nuo pat pradžios padaryti viską puikiai yra labai
sunku, todėl tam tikras spragas geriausiai galima užpildyti partneryste. Reiktų skirti visą dėmesį
tam, kas patiems yra įdomiausia ir kas yra verslo idėjos pagrindas. Vėliau, kai idėja bus galutinai
išvystyta, jos įgyvendinimas aiškus, išspręsti svarbiausi klausimai, galima patiems pradėti vykdyti
tam tikras verslo dalis. Verta paieškoti, kam iš verslo pasaulio yra aktuali idėja ir į kieno verslą
galima būtų įsitraukti (Tamošiūnas R.).
1.2. Kūrybiškumas
Kūrybiškumas kildinamas iš dviejų kalbų: lotynų „creatus“, t. y. „formos“, ir „creare“, t. y.
„gaminti“, graikiško žodžio „kreinein“, reiškiančio „atlikti“, „įvykdyti“.
Kūrybiškumas – sugebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai,
greitai orientuotis sudėtingoje situacijoje, lengvai ir netipiškai spręsti problemas. Kūrybiškumą
daugiausia lemia individualios asmenybės savybės (vaizduotės lakumas, mąstymo greitumas,
tikslumas, lankstumas, išradingumas, konstruktyvumas, smalsumas, motyvacinė įtampa, poreikis
nuolat tobulinti savo veiklą), jos patyrimas, auklėjimas ir saviaukla.
Kūrybiškumas – tai procesas, kurį galima valdyti ir vystyti. Tai sugebėjimas generuoti naujas
idėjas, mąstyti unikaliai, nestereotipiškai ir savarankiškai, gebėjimas rasti unikalius sprendimus ir
greitai susiorientuoti iškilus problemoms.

1.4 pav. Žinios, patirtis, kūrybiškumas
Kūrybiškumas reikalauja, kad dirbtų abu smegenų pusrutuliai, tiek kairysis (logika,
planavimas), tiek dešinysis (vaizduotė, artistiškumas, intuicija).
Jeigu idėja pirmiausia neatrodo absurdiškai, tada jai nėra jokių šansų. Einšteinas
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1.5 pav. Informacija, žinios, patirtis, strategija, intuicija, kūrybiškumas
Kūrybiškumas – tai naujų dalykų kūrimas. Galima išrasti ką nors naujo arba ką nors tobulinti.
Kūrybiškumas – tai:
1. Gebėjimas kurti naujas idėjas – derinant, keičiant ar iš naujo pritaikant egzistuojančias
idėjas.
2. Nuostata keistis, noras ieškoti naujų idėjų, lanksčiai jas priimti ir mokėti džiaugtis
naujovėmis, tai mąstymas, kad greta žinomų dalykų visada yra naujos galimybės. Kūrybiški
žmonės vadovaujasi nuostata, kad visada yra tobulinimo ir tobulėjimo galimybės.
3. Nuolatinis darbas, įvairių metodų naudojimas, tai žinojimas, kokius dalykus norime
tobulinti. Labai retai nauji dalykai sukuriami staiga ir atsitiktinai.
Kūrybingumo metodikos (nuo gr. methodike, „visuma būdų kokiam nors darbui ar veiksmui
atlikti“; angl. Creativity techniques) – tai metodai, skatinantys kūrybinius veiksmus visose mokslo
srityse. Kūrybiškumas siejamas su gebėjimu pažvelgti į daiktus, užduotis, problemas naujai,
neįprastai.
Walas (1926) išskyrė keturis kūrybinio proceso etapus:
1. idėjos ar problemos tyrimą ir informacijos apie ją rinkimą;
2. inkubaciją, kai aktyviai apie problemą negalvojama ir ji netiriama;
3. nušvitimą, t. y. problemos sprendimo atradimą;
4. sprendimo įvertinimą ir įgyvendinimą.
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Kiti kūrybiškumo tyrėjai išskiria ir daugiau kūrybinio proceso etapų, pavyzdžiui, Rossman
(1931) skiria septynis etapus:
1. nepasitenkinimo šaltinio, kliūties, problemos nustatymas;
2. jų analizė, informacijos rinkimas ir peržiūrėjimas;
3. galimų problemos sprendimų įvardijimas;
4. jų kritinis įvertinimas;
5. naujos idėjos, problemos sprendimo varianto radimas ir jos teisingumo patvirtinimas.
Projekcinis mąstymas yra kūrybingai mąstančių asmenų atributas, kuris būdingas asmenims,
susikoncentravusiems ne į pačią problemą, o į jos galimus sprendimo būdus, t.y. nuolatos ieškoma
įvairių galimybių kaip pašalinti problemą. Toks mąstymo būdas leidžia atsirasti inovacijoms.
Inovacijos klesti geriausiai tada, kai žmonės gali mėgautis savo darbu ir laisvai remtis savo
vaizduote. Sėkmingas kūrybinis mąstymas reikalauja žinoti apie kliūtis, kurios gali susilpninti
kūrybiškumą. Norint įveikti šias kliūtis, reikia mąstyti nevaržomai ir tyrinėti dar netyrinėtas sritis
bei kryptis.
Kūrybiškumui ugdyti labai padeda ko nors naujo mokymasis. Nauja informacija susijungia su
sena ir įgauna visiškai naujų, nuostabių formų. Reikia sąmoningai siekti originalumo ir ieškoti
naujų, nešabloniškų idėjų. Iškelkite tiek daug įvairių idėjų, kiek tik galite, generuokite tiek
sprendimų variantų, kiek tik išeis. Svarbu stengtis išstudijuoti visas galimybes, net jeigu jau yra
numatytas perspektyviausias sprendimas. Kūrybingi žmonės mąsto produktyviai, todėl turimų idėjų
skaičius labai svarbus. V. A. Mocartas sukūrė 600 muzikos kūrinių, tačiau tik nedidelė dalis pateko
į sceną ir garso įrašų studiją. J. S. Bachas parašydavo po kantatą per savaitę. T. Edisonas atliko
1093 eksperimentus, A. Einšteinas ne tik paskelbė reliatyvumo teoriją, bet ir publikavo 248 kitų
savo darbų.
Pasak kūrybiškumo tyrinėtojų, patyrę pirmąją nesėkmę žmonės reaguoja vienu iš keturių būdų:
1) neigimu (atsisakymu) – žmogus meta pradėtą darbą ir neigia, kad tai, kas pradėta, yra
vertinga;
2) racionalizacija – žmogus vengia nusivylimo. Jis klaidingai vertina rezultatą, laikydamas jį
tikrai vertingu ir kūrybingu;
3) stagnacija – žmogus susitaiko su esama situacija ir net nebando jos neigti arba pateisinti
atlikto darbo. Motyvacija toliau dirbti tokia menka, kad problema taip ir lieka neišspręsta.
Žmogus nepajėgus atlaikyti nesėkmę ir judėti pirmyn;
4) nauju augimu – labiausiai į nesėkmę pageidaujama reakcija, kuri įgyvendinama labai
paprastai – tiesiog tęsiant darbą. Žmogus pradeda ieškoti naujų variantų, pasitelkia savo
resursus, sąmoningai atsisako įprastų, gerai žinomų, todėl saugių problemos sprendimo
būdų. Tokiu atveju žmogus priima sąmoningą sprendimą judėti į priekį.
Kūrybiškumą galima valdyti ir vystyti. Kūrybiškumą riboja nusistovėję informacijos
apdorojimo kanalai, klaidos baimė, taisyklės, logika ir įvairios prielaidos:


Neigiamas požiūris į vaizduotę, ateinantis tiek iš švietimo sistemos, tiek ir tėvų.



Savigarbos stoka, savų idėjų sumenkinimas.



Protinis „tingumas“ ir pagunda imtis senų idėjų bei mąstymo būdo.




Pernelyg didelis pasikliovimas technologijomis ir logika.
Ambicijų siekti daugiau stygius.
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Savanaudiškos ambicijos ir nenoras bendradarbiauti.



Baimė suklysti.

 Baimė būti laikomu „bepročiu“.
Reikia sukurti visą organizacijos kultūrą, kuri palaikytų kūrybiškumą ir naujoves. Svarbu tai,
kad būtų skatinama, laukiama ir neatmetama kitokia nuomonė, būtų propaguojamas komandinis
darbas, vienų su kitais bendradarbiavimas. Žaidimai taip pat be galo skatina kūrybiškumą. Įvairių
seminarų metu kūrybiškumas paprastai skatinamas naudojant elementariausius metodus: piešimą,
istorijų pasakojimą, improvizacijas, muziką. Kūrybiškumas yra būdingas kiekvienam iš mūsų ir tai
mums suteikia individualumo. Kiekvienas gali būti kūrybiškas, tereikia išeiti iš savo patogumo
zonos.
Receptas kūrybingumui:
Motyvacija (sprendimas) + meistriškas įrankių naudojimas
1.3. Lateralinis mąstymas
Verčiant iš lotynų kalbos lateralis reiškia šoninis, dar vadinamas poslinkio sprendimu.
Lateralinis mąstymas – tai sąmoningas mąstymas, kurio esmė pažvelgti iš skirtingų kampų tam, kad
surastum novatorišką sprendimą (Janušauskas E.). Šį mąstymo tipą aprašė medicinos, psichologijos
ir fiziologijos profesorius iš Maltos Edward de Bono 1969-tais metais savo knygoje „The Use of
Lateral Thinking“. Jį autorius vadina poslinkio arba šoniniu mąstymu, lateralinis tai – efektyvus
mąstymas, problemos sprendimo ašimi laikantis vidinės įžvalgos. Ši mąstymo technika padeda
surasti naują sprendimo būdą, kuris dažniausiai yra sunkiai sužinomas ir unikalus. Naudojant
lateralinio mąstymo techniką, dažniausiai gilinamasi į tai, kas gali būti, o ne tai, kas įmanomą.
Lateralinis mąstymas suvokiamas kaip intuityvus mąstymo būdas, laužantis nustatytas
taisykles. Tai siekimas išspręsti problemą nelogiškais būdais, procesas ir noras pažvelgti į dalykus
naujai. Naudojantis šiuo metodu negalima priiminėti jokių sprendimų tol, kol neprisikaups daug
idėjų.
Prof. E. de Bono teigia, kad lateralinis mąstymas susiformavo studijuojant proto veiklą.
Susidūręs su nauja problema, protas ieško jau turimo pavyzdžio, lygina tai su jam žinoma
informacija ir sprendimais. Lateralinis, arba šoninis mąstymas, leidžia mums turimus pavyzdžius
išardyti, būti atviresniems naujovėms ir galimybėms, skatina kūrybiškai naudotis turimais
pavyzdžiais.
Pagrindinis tikslas yra nušokimas nuo minties, o tada sugrįžimas atgal bandant pažvelgti į
problemą nauju kampu. Bandant šią techniką didelę sėkmės dalį lemia fokusavimasis į esamą idėją,
koncepciją, problemą, daiktą. Kuo tikslesnis susitelkimas, tuo paprasčiau kurti.
Tai priešingas įprastam vertikalaus mąstymo būdui (Sokrato kritinis arba loginis): kuomet
vienas teiginys veda prie kito teiginio, sistemiškai, nuosekliai, progresuojant prie galutinio
rezultato. Mąstyti vertikaliai yra gera, teigia profesorius, tačiau kuomet mes susiduriame su
ypatingai sudėtinga situacija patekdami į akligatvį, kuomet nėra sekančio protui žingsnio kur žengti
ir neturima akivaizdžių priežasčių ir faktų, verta pasitelkti lateralinį, grįstą spėliojimais,
hipotezėmis, kūrybiška įžvalga. Tikėtina, kad tai padės išlipti iš „uždaro loginio rato”. Pasak
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profesoriaus, vertikaliu sprendimo būdu mes kasame duobę gilyn, o lateraliniu kasame duobę šalia,
kitoje vietoje.
Tradicinė logika nepripažįsta požiūrių įvairovės: jei yra du požiūriai, tai vienas būtinai yra
neteisingas. Kritinis mąstymas kaip ir logika turi gilią tradiciją Vakarų kultūroje. Dr. Edward de
Bono teigia, kad kritika visuomet reikalauja mažiau energijos, minties įtampos ir pastangų: būti
kritišku yra lengviau negu kūrybišku. Todėl Dr. Edward de Bono siūlo įvaldyti visus pažįstamus
mąstymo metodus ir technikas bei laiku ir vietoje juos panaudoti.
Smegenys – speciali erdvė, kurioje informaciją protas organizuoja į šablonus, teigia de Bono.
Susidūrus su nauja problema, protas ieško jau turimo pavyzdžio, operuoja terminais, lygina tai kas
jam žinoma. Jo manymu, kad nauja idėja paimtų viršų, ji turi grumtis su turimomis senomis
tiesomis, saugomomis smegenyse. Lateralinis arba šoninis mąstymas leidžia turimus pavyzdžius
restruktūrizuoti, būti atviresniu naujovėms ir galimybėms, skatina kūrybiškai naudotis turimais
pavyzdžiais. Norint sėkmingai naudoti lateralinį mąstymo būdą, reikia praktikuotis, tam skirtos
kelios kūrybiško mąstymo technikos (Kavaliauskaitė – Hunter).
E. de Bono kūrybiško mąstymo technikos variantai:



Alternatyvų ieškojimas. Norint rasti geresnį sprendimą, reikia turėti iš ko rinktis.
Prielaidų skatinimas. Reikia nebijoti mesti iššūkių kilusioms problemoms ir sau.



Kvotos. Būtina kurti daug naujų idėjų problemai spręsti, nes dažniausiai paskutinė yra
vertingiausia.



Analogijos. Reikia pasistengti įvertinti, kuo ši situacija panaši į buvusią.



Atvirkštinis variantas. Svarbu atsitraukti ir pažvelgti į rūpesčius iš šalies bei juos
objektyviai įvertinti.



Uždelstos išvados. Jokiu būdu nevalia skubėti su atsakymu. Svarbu išbandyti kitus
variantus.
Lateralinis mąstymas nepaneigia vertikalaus mąstymo, bet jį puikiai papildo.
Mąstymas yra įgūdis. Tai tas pats kaip važiavimas dviračiu… Tai ne tas pats kas žinojimas.
Mąstymo įgūdžius galima išvystyti ir tobulinti.
„Smegenys yra save organizuojanti sistema, kuri periodiškai skirsto gaunamus duomenis į
pasikartojančius modelius“. Horizontalaus mąstymo įrankis leidžia mums judėti horizontaliai tarp
pasikartojančių modelių, taip atverdamas naujas įžvalgas, koncepcijas ir idėjas.
Vertikalaus mąstymo mąstytojas: „Žinau, ko ieškau.“
Horizontalaus mąstymo mąstytojas: „Ieškau kažko, bet nežinau ko, kol nerasiu.“
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1.6 pav. Lateralinis mąstymas
Horizontalaus mąstymo privalumai:


Išlaisvina ir panaudoja kūrybinę individo ar komandos energiją.



Suteikia kalbą, kuria galima vadovautis generuojant idėjas.



Suteikia pasitikėjimą ir įrankius, kurie padeda mums ieškant kitokių ir geresnių alternatyvų
bet kurioje duotoje situacijoje.

1.7 pav. Horizontalus ir vertikalus mąstymas
5 pasitaikančios mąstymo klaidos:
 Mums nepavyksta kažko pamatyti.


Matome tik dalį sprendimo.



Nepanaudojame visų dalykų.



Mums nepavyksta įvertinti pasekmių ar kitų žmonių mąstymo.



Mums nepavyksta sukurti alternatyvų.
1.4. Idėjų generavimo metodai

Naujos idėjos ir objektyvūs sprendimai gimsta iš netradicinio požiūrio į problemas, todėl idėjų
generavimui naudojama daugybė įvairiausių idėjų generavimo metodų.
Idėjų generavimą galima apibrėžti kaip kūrybinį naujų idėjų kūrimo, vystymo ir
iškomunikavimo procesą, kur idėja suprantama kaip esminis minties elementas, galintis būti
vizualinis, konkretus ar abstraktus. Skiriami šie idėjos gyvavimo ciklo etapai (Beržinskas, 2015):


Idėjos generavimas – šiame etape vyksta idėjos „ištraukimas“ iš bendruomenės ar kokios



konkrečios grupės.




Idėjos pagerinimas – tai galimybės sudarymas žmonėms bendradarbiauti ir pagerinti
surinktas idėjas.



Idėjų atranka – šio etapo metu apdorojami surinkti duomenys ir pasirenkamos geriausios



idėjos.



Idėjos įgyvendinimas – prasideda nuo to momento, kai idėja įvertinama teigiamai ir
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atiduodama gamybai. Šio etapo tikslas idėjas paversti produktais arba paslaugomis.



Idėjos išleidimas į rinką – procesas, sekantis idėjos sėkmingumą ją platinant tikslinei

 grupei kaip produktą.
Dažniausiai idėjų generavimui būna naudojami metodai „proto šturmas“, morfologinė matrica,
analizė ir atotrūkio analizė, tačiau dažnai taikomi ir netradiciniai idėjų generavimo metodai:



Prielaidos arba tikslo pašalinimas – ką galėtume padaryti kitaip, jei laikinai ignoruotume
pagrindinį uždavinį ar prielaidą?
Apversti uždavinius ar metodus – ką darytume, kad pasiekti visišką priešingybę ir tada
viską apversti?



Problemą arba tikslą labai padidinti – ką galėtume padaryti, jei problema ar tikslas būtų
daug didesni?



Suardyti ryšį tarp priežasties ir pasekmės – kas tada pasikeistų?



Generuoti atsitiktinius dalykus – kokias idėjas padės sukurti įvestas atsitiktinis žodis?



Naudoti metaforas ar personažus – ką garsus personažas darytų tokiomis aplinkybėmis?

6-3-5 idėjų rašymas
6-3-5 idėjų rašymo tikslas – sukurti 108 naujas idėjas per vieną pusvalandį. Svarbi ne idėjų
kokybė, bet kiekis. Metodas apima šešis dalyvius, kurie sėdi grupėje ir kuriuos prižiūri grupės
vadovas. Kiekvienas dalyvis sugalvoja po tris idėjas kas penkias minutes. Dalyviai skatinami
pasitelkti kitų idėjas įkvėpimui, tokiu būdu skatinant kūrybinį procesą. Po šešių 30 minučių trukmės
turų grupė būna sugalvojusi viso 108 idėjas.
Netiesioginės strategijos
128 kortų kaladėje ant kiekvienos kortos turi būti užrašytos komandas, pavyzdžiui, „duok valią
pykčiui“, „pavok sprendimą“ ir panašiai. Nauja idėja kuriama paprastai: iš kaladės ištraukiama
viena korta ir stengiamasi samprotauti pagal jos nurodymus.
Iššifravimas
Imamas nesuprantamas užrašas svetima kalba, pavyzdžiui hieroglifai. Pastangos bent ką nors
suprasti tokiame hieroglifų užraše sukels įvairias asociacijas, kurios išprovokuos ne vieną idėją.
„Kėdžių“ metodas
„Trijų kėdžių“ vaizduotės metodo pradininkas yra Voltas Disnėjus. Šiam metodui taikyti
reikalingos trys kėdės:
1. Svajotojo kėdėje sugalvojami patys fantastiškiausi dalykai – tai, kas įmanoma ir
neįmanoma. Sėdint šioje kėdėje galima beveik viskas, negalima tik galvoti apie savo
problemą rimtai. Užsirašykite savo mintis ir idėjas.
2. Realisto kėdėje įjungiamas sveikas protas. Išsirinkite patį trumpiausią ir tiksliausią
kelią. Būkite pragmatiškas.
3. Kritiko kėdėje reikia negailestingai sukritikuoti idėjas. Patikrinkite, ar jose yra kas nors
vertingo. Ar jas galima panaudoti? Ar jos to vertos? Ar jūs apskritai jų norite? Kas jose
nereikalinga ir galima išbraukti? Sekite, kad per ilgai neužsibūtumėte vienoje kėdėje.
„KODĖL?“ metodas
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Šis metodas pažadina smalsumą, išsilaisvina nuo racionalumo, įprastų idėjų, pasikliaunama
vaizduote. Klausimo „Kodėl?“ kėlimo pavyzdys, susijęs su užduota tema:
1. Kodėl dvi galvos geriau, nei viena?
→ Kad geriau mąstytume.
2. Kodėl mes norime geriau mąstyti?
→ Kad laimėtumėme pirmąją vietą.
3. Kodėl mes norime laimėti pirmąją vietą?
→ Kad pasidžiaugtume.
4. Kodėl mes norime pasidžiaugti?
→ Kad .........................
Metodas „TAIP, IR ...“ VIETOJ „TAIP, BET ...“.
Sakydami „Taip, ir...“ vietoje „Taip, bet...“ mokomės idėjose matyti pozityvumą, o ne jas
kritikuoti. Pasiūlymas: „Imkime ir išmokime austi juostas“
1. Vietoj „Taip, bet man nepatinka austi“ sakyti „Taip, ir man patinka dainuoti“.
2. Vietoj „Taip, bet aš neturiu tinkamų siūlų“ sakyti „Taip, ir aš galiu austi iš virvių“.
Produktyvus ir neproduktyvus idėjų ieškotojas:
1. Neproduktyvus kūrėjas pirmiausia sukuria vieną idėją, tada ją kritiškai įvertina, tada
sukuria kitą idėją ir vėl ją kritiškai vertina, todėl:
 jo ciklas yra: generavimas-analizė-generavimas-analizė...
 jis per tam tikrą laiką sukuria mažai idėjų, daugelį kurių pats ir atmeta.
2. Produktyvus kūrėjas kuria daug idėjų jų kritiškai nevertindamas ir kritiką atidėdamas
vėlesniam etapui, todėl:


jo ciklas yra: generavimas-generavimas-generavimas...



taip per tą patį laiką gali būti sukurta gerokai daugiau idėjų,

 tuomet išauga tikimybė, kad kai kurios iš jų bus kūrybiškos.
Todėl čia svarbi taisyklė: orientuotis į kiekybę, o ne į kokybę. Taigi, geriau pateikti kuo daugiau
idėjų, nei bandyti sugalvoti vieną labai protingą. Svarbu išsakyti VISAS idėjas ateinančias į galvą,
nesvarbu, kokios keistos ar neįprastos jos atrodytų (kritiškumą šiuo atveju reikia „išjungti“).
Kad idėjos nepasimestų ir jas vėliau galima būtų išanalizuoti – svarbu jas visas užrašyti. Tik
surinkus visas idėjas galima pereiti prie jų analizės ir atrankos.
Pelningos idėjos generavimo būdai:
1. Problemų virsmas progomis. Puikias verslo idėjas padiktuoja gyvenimo problemos.
2. Paprastos idėjos. Puiki verslo idėja nebūtinai turi būti sudėtinga.
3. Kasdienė „nenorima“ veikla. Yra daugybė kasdien daromų dalykų, kurių daryti
nemėgstame.
4. Mąstysenos keitimas. Mąstyseną „arba – arba“ reikia pakeisti į „abu“, viduriuko ieškojimas
nėra išeitis, nes trukdo kūrybiškumui.
5. Ribų nustatymas. Nusistatykite ribas ir apgalvokite juos, yra tikimybė, kad rasite puikią
verslo idėją. Vienintelis dalykas, kuris jus varžo, yra vaizduotė.
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6. Mokymasis iš vaikų. Vaikai yra puikus verslo idėjų šaltinis. Jie linksmi, laisvos dvasios, turi
savo nuomonę, o svarbiausia jų nevaržo visuomenės normos. Jie daiktus mato visai iš kitos
perspektyvos nei suaugusieji. Svarbiausia negalvoti šabloniškai.
7. Svajojimas. Kūrybiškas mąstymas išryškėja randant mažų kasdienių problemų, praktinių
nusivylimų ir nepasitenkinimo sprendimus. Kuo didesnė ir įžūlesnė svajonė, tuo labiau
įkvepiantis ir mobilizuojantis tampa projektas.
8. Bendruomenės. Kad idėja žydėtų ir plėstųsi, reikia ją ne tik puoselėti, bet ir ja dalytis.
Puikūs kūrėjai, atradėjai ir išradėjai taip pat yra socialiniai sujungėjai ir aktyvuotojai.
Pagrindiniai meno, mokslo ir technologijų laimėjimai – Pablo Picasso kubizmas,
Alexanderio Flemingo penicilinas, o Johno Dysono siurblys – beveik visada apibūdinami
pagrindiniu „socialiniu momentu“, kai tarp idėjos ir galimų rėmėjų bei pagalbininkų
atsiranda ryšys.
9. Veiksmo dėsnis. Eskizų piešimas, planavimas, maketų kūrimas ir prototipų gaminimas yra
standartinė praktika daugelyje novatoriškų organizacijų. Minčių pavertimas veiksmais taip
pat funkcionuoja kaip naujų ir didesnių idėjų garantija. Reikia tiesiog stipraus ir
kolektyvinio troškimo veikti.
Idėjų kūrimo taisyklės:
1. Išsakyti ir užrašyti visas sugalvotas idėjas.
2. Kuo daugiau neįprastų, naujų idėjų.
3. Jokios kritikos, kol kuriame idėjas.
4. Kiekybė, o ne kokybė.
1.4.1. Proto arba smegenų šturmas
Minčių generavimo, proto arba smegenų šturmo (ang. brainstorming) autorius Aleksas
Osbornas (1950 m.).
Idėjų kūrimo technikos – tai mąstymo technikos, kurios padeda generuoti kūrybiškus
sprendimus. Gali būti naudojamas individualiai, grupėje, virtualiu būdu ir pan. Metodo tikslas –
sukurti kuo daugiau idėjų, jų nevertinant. Visos idėjos užrašomos ant lapo, bet nei viena negali būti
kritikuojama ar atmetama kaip netinkama. Tai leidžia žmonėms nebijoti teikti idėjas. Idėjos turėtų
būti vertinamos tik tuomet, kai bus parengtas visas jų sąrašas. Mintis generuoti nustojama, kai jau
manoma, kad turima gana daug įvairiausių idėjų.
5 pagrindinės efektyvaus smegenų šturmo posėdžio taisyklės:
1. Nekritikuoti.
2. Laiko spaudimas.
3. Pritarimo vengimas.
4. Kiekis.
5. Priėmimas.
Sugeneruotas idėjas galima kryžminti tarpusavyje, tuomet yra potencialas sugalvoti visiškai
originalias idėjas. Vieni dalyviai pateikia idėjas, o kiti jas stengiasi toliau vystyti. Kartais
naudojamas „nebylus“ proto šturmo variantas. Tokiais atvejais idėjos užrašomos ant lapelių, kurį
dalyviai siunčia iš rankų į rankas ir įrašo ten savo pasiūlymus. Kiti dar naudoja „pačios paskiausios
idėjos metodą“, kuomet labiausiai neracionalios, netinkamos idėjos yra ne atmetamos, o kaip tik
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kelias iš tų idėjų mėginama paversti naudingomis idėjomis. Taip galima gauti versiją, kuri visiškai
niekam nebūtų šovusi į galvą.
1.4.2. Minčių žemėlapis
Minčių žemėlapio autorius Tony Buzan.
Kūrybiškumas susijęs su atmintimi, todėl gerindami atmintį, stiprinsime ir savo kūrybiškumo
procesų kokybę. Minčių žemėlapio metodas iš pradžių buvo sukurtas kaip pagalbinė priemonė
studentams, kad jie galėtų greitai užsirašinėti informaciją ir po to ją greitai atkurti. Tačiau vėliau
buvo pastebėta, kad šis metodas yra naudingas ir problemos supratimui apskritai, tai yra, minčių
žemėlapis leidžia pamatyti ne atskiras problemos dalis, bet pabandyti visą idėją aprėpti iš karto, o
tai leidžia į ją pažvelgti kūrybiškai. Minčių žemėlapis padeda struktūruoti problemą.
Šio metodo esmė – lapo viduryje užrašyti pagrindinę mintį, o su ja susijusias asociacijas, kurios
vertos atsiminimo, reikia surašyti aplink pagrindinę mintį ant brėžiamų šakų iš pagrindinės minties.
Galima brėžti ir smulkesnius išsišakojimus. Braižant Minčių žemėlapius rekomenduojama naudoti
bent tris skirtingas spalvas. Tai gali būti individualus arba grupinis darbas. Toks žemėlapio
braižymas dažniausiai paskatina naujų asociacijų atsiradimą. Dažniausiai Minčių žemėlapis
naudojamas planuojant renginius, analizuojant problemas, kuriant strategijas, netgi ruošiantis
kalboms ir pan. Turint parengtą Minčių žemėlapį, jį reikia skaityti nuo lapo centro (pagrindinės
minties), o tada skaityti paeiliui pagal laikrodžio rodyklę vieną šaką po kitos įsivaizduojant, kad
kiekviena šaka – tai atskira knyga. Siūloma pabandyti susieti aptariamą šaką su prieš tai buvusia.
Viena iš naudingiausių naršyklės principo programų yra Mind42: https://mind42.com/

1.8 pav. Mind42 programos minčių žemėlapio pavyzdys
Šaltinis: https://mind42.com/mindmap/68d8b2ba-5876-4ab2-ba44-8bd0e3f21bb6?rel=pmb

1.4.3. Morfologinė analizė
Morfologinės analizės (išskirstymo į dalis metodas) autorius – Fricas Zvickis.
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Morfologinės analizės metodo esmė – išskaidymas į atskirus komponentus ir sujungti jau
pakeistas dalis į visumą. Tai yra viena iš galimybių gauti atnaujintą, pakoreguotą arba visiškai naują
objektą. Pavyzdžiui, jei pieštukas apvalus, galima klausti, kodėl jis būtent apvalus, ar negali būti
kitos formos. Pasirinktą produktą ar paslaugą reikia išskaidyti į jam būdingus požymius ir tuomet
mėginti analizuoti, kodėl yra būtent taip, o ne kitaip. Įvairūs klausimai, nagrinėjantys
nusistovėjusius požymius gali padėti sukurti originalius gaminius. Pasitelkiant šį metodą galima
spręsti ir susiklosčiusias problemas. Tereikia įvardinti, kas yra problemos priežastys (tai gali būti
emociniai, socialiniai, ekonominiai, technologiniai ir kiti veiksniai) ir tada galima koncentruotis ties
kiekvienu iš veiksnių. Reikia mokėti sau užduoti klausimus, kurie padėtų atrasti unikalius
sprendimų būdus. Įmonės, kurios orientuojasi į naujų produktų kūrimą, neretai naudoja šį metodą
naujų idėjų generavimui, esamų produktų kokybės gerinimui.
1.4.4. Sinektikos metodas
Sinektikos metodo autorius Viljamas Gordonas.
Pagrindinis kūrybiškumo šaltinis slepiasi analogų paieškose. Sinektikos metodas kitaip
apibrėžiamas kaip problemos identifikavimo ir sprendimo metodas. Pagrindiniai sinektikos
instrumentai – analogija ir metafora. Šis metodas stimuliuoja mąstymo procesą, pagrįstą netikėtumu
ir atsitiktinumu, jis yra pagrįstas analogijų naudojimu, kūrybišku mąstymu, neformaliais aptarimais
grupelėse, sudarytose iš žmonių, kurie turi skirtingų žinių ir patirties. Kitaip tariant, tai technika,
kuri padeda derinti iš pirmo žvilgsnio nesuderinamus dalykus – taip gimsta netikėti, originalūs
dalykai. Sinektika iš dalies panaši į proto šturmo metodą, tačiau pagrindinis skirtumas – čia galioja
tam tikra tvarka, kuri padeda nenukrypti nuo pagrindinio tikslo, vyrauja griežtumas. Taikant šį
metodą reikia išskirti objektą, dėl kurio vyksta kūrybinis procesas. Pavyzdžiui objektas – knyga.
Tuomet reikia nustatyti tikslą (ar tik vieną iš uždavinių), pavyzdžiui, išplėsti asortimentą. Vadinasi
reikia surašyti viename stulpelyje tiesiogines analogijas (pvz.: popierinė knyga), o kitame stulpelyje
rašyti netiesiogines analogijas (pvz.: pirmojo stulpelio požymių neigimą, mūsų atveju gali būti
plastikinė knyga). Rezultatas – knyga su neperšlampamais (plastikiniais) lapais.
1.4.5. „Žurnalistų šešetukas“
Vienas iš dažniausiai naudojamų metodų yra „žurnalistų šešetukas“, užduodant klausimus
susijusiame kontekste. Šis metodas buvo pritaikytas verslo pasaulyje, norint užtikrinti, kad naujos
idėjos būtų pilnai išplėtotos. Kūrybingus mąstytojus šie klausimai skatina galvoti apie svarstomąją
idėją, aptarti ją ir peržiūrėti iš įvairių kampų. Šis metodas yra labai praktiškas ir naudingas.
1.1 lentelė. „Žurnalistų šešetuko“ metodo klausimai
Kas?
Veikėjas arba atstovas

Kas dalyvauja? Ar ši problema susijusi su personalu? Kas tai padarė?
Kas tai padarys? Kas tai naudoja? Kas yra tikslinė rinka?
Kas turės naudos? Kas neturės galimybės dalyvauti?
Kas bus įtraukti? Kas nebus įtraukti?

Kas?
(Veiksmas)

Kas turėtų atsitikti? Kas tai yra? Kas yra padaryta? Kas turi būti padaryta?
Kas nebuvo padaryta? Kas bus daroma, jei nutiks X?
Kas vyko arba gali vykti ne taip, kaip turėtų? Kokie rezultatai buvo sėkmingi?
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Kada?
(Laikas arba laiko
paskirstymas)

Kada tai nutiks arba bus atlikta, įvyko ar buvo atlikta, turėtų įvykti ar būti
atliekama? Ar tai galima paspartinti arba atidėti?
Koks laikas, ankstesnis ar vėlesnis, būtų tinkamiausias?
Koks turėtų būti laikas, jei atsitiktų X?

Kur?
(Vieta arba šaltinis)

Kur tai nutiks arba bus atlikta, įvyko ar buvo atlikta, turėtų įvykti ar būti
atliekama? Ar yra kokių nors kitų galimų vietų?
Ar šis įvykis yra atsitikęs arba ši idėja yra kilusi kur nors anksčiau? Jei taip, kur tai
vyko? Ar ši vieta kaip nors veikia, kelia pavojų, saugo arba padeda kitoms
vietoms? Koks yra galimas šios vietos poveikis veikėjams, veiksmams?

Kodėl?
(Tikslas)

Kodėl tai buvo ar yra daroma, vengiama, leidžiama?
Kodėl tai turėtų būti daroma, vengiama, leidžiama?
Kodėl veikėjas tai padarė ar turėtų daryti? Skirtingas kitam veikėjui, veiksmas,
laikas, vieta? Kodėl, būtent šis konkretus veiksmas, taisyklė, idėja, sprendimas,
problema, katastrofa, o ne kita?
Kodėl būtent šitas, o ne kitas veikėjas, laikas, vieta?

Kaip?
(Veiksnys arba
metodas)

Kaip tai buvo, galėjo būti, turėjo būti daroma, neleidžiama atsitikti, sunaikinta,
padaryta, patobulinta, pakeista? Kaip tai galima apibūdinti, suprasti?
Kaip tokia pradžia privedė prie tokios išvados?

1.4.6. Kontroliniai sąrašai
Kontrolinis sąrašas – tai standartinis klausimų rinkinys, kuriame pagrindinė problema yra
suskirstyta į mažesnes dalis. Kontroliniai sąrašai yra naudojami, siekiant priminti kūrybingam
mąstytojui apie galimus problemos traktavimo ar sprendimo formavimo būdus.
Kai kurie galimi kontrolinių sąrašų pavyzdžiai gali būti, pavyzdžiui, susiję su vartotoju,
veiksmu arba naudojimo kontekstu.
Pavyzdžiui, sąrašas, susijęs su vartotoju:


Kokio tipo žmogus ar kokio tipo žmonės naudoja šį produktą?



Kokiomis unikaliomis savybėmis, skatinančiomis žmones juo/ja naudotis ar jį vartoti,
pasižymės jūsų produktas ar paslauga?



Kokie faktoriai būtini produkto dizainui ir funkcionalumui?

 Kokio tipo semantiką bei susijusias asociacijas gali kelti produktas ar paslauga?
Arba panašus sąrašas, susijęs su veiksmu:



Kokie yra produktui privalomi eksploataciniai panaudojimai?
Kam dar produktas ar paslauga galėtų būti naudojami?



Ar rinkoje yra panašių produktų ar paslaugų ir, jei taip, kokios yra jų unikalios savybės?



Ar galėtų kilti būtinybė kurti papildomas šio produkto ar paslaugos savybes ir, jei taip,
kokios jos galėtų būti?
Šio proceso pradžioje gali būti užduodami bendresnio pobūdžio klausimai, tačiau, tęsiant
pratybas toliau, šis metodas leidžia kurti klausimus ir sutelkti jų dėmesį į tai, kad jų atsakymų
rezultatai leistų susidaryti gilesnį supratimą apie kuriamą produktą ar paslaugą. Svarbu yra tai, kad
kontrolinio sąrašo metodas yra naudojamas viso projektavimo proceso metu, nes kiekvieną kartą jį
panaudojus, pasiekiamas gilesnis supratimas apie produktą ar paslaugą.
Labai dažnai idėjos neįgyvendinamos dėl to, jog formuluojami netinkami klausimai. Gali būti,
kad naujovės daug dažniau nepavyksta dėl klaidingo problemų formulavimo, o ne dėl to, kad
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keliamos prastos idėjos ar nepavyksta jų įgyvendinti. Dažniausiai mus veikia nusiteikimas, kad
problemos savaime suprantamos ir reikia nedelsiant pulti ieškoti sprendimų.
Kontroliniai klausimai yra veiksmingas būdas pradėti novatoriškų idėjų generavimą. Kaip rodo
pats jų pavadinimas, kontroliniai klausimai yra struktūriniai raginimai generuoti verslo idėjas,
pabrėžiant sritis, kurias reikia tirti ir nagrinėti. Jie labai padidina pasitikėjimą, nes neleidžia
nepastebėti akivaizdžių sprendimų.
Yra daug įvairių formų kontrolinių klausimų. Tačiau svarbiausia įžvelgti problemą, o ne iš
karto pereiti prie atsakymų bei išvadų.
Osborno produktų ir paslaugų kūrimo sąrašas
Kūrybiško problemų sprendimo pionierius Aleksas Osbornas sudarė išsamų idėjas skatinančių
klausimų sąrašą, kuris paskatintų senąjį produktą ar paslaugą keisti nauju. Žemiau pateikti aštuoni
klausimai yra ypač naudingi, nes vienodai svarbūs ir teikiant paslaugas, ir kuriant produktus.
1. Pritaikymas: kokį kitą produktą galėčiau pritaikyti savo galimybei?
2. Modifikavimas: kaip galėčiau pakeisti esamą produktą?
3. Didinimas: ką galėčiau pridėti prie šio produkto?
4. Atėmimas: ką galėčiau atimti iš šio produkto?
5. Pakeitimas: ką galėčiau naudoti vietoj šio produkto ar jo dalies?
6. Pertvarkymas: kaip galėčiau pakeisti šio produkto sudėtį?
7. Apvertimas: kaip galėčiau apversti problemą?
8. Sujungimas: ką galėčiau sujungti, kad išeitų naujas produktas?
Keturi didieji pramonės šakos lygio kontroliniai klausimai
Dar sutelktesnį sąrašą žurnale „Harvard Business Review“ pasiūlė V. Čan Kimas (W. Chan
Kim) ir Renė Mobornas (Renee Mouborgne). Rašydami apie vertės kreivės koncepciją, kuri įkvėpė
ribų peršokimo metodą, jie siūlo sutelkti dėmesį pramonės šakos lygiu tik į keturis klausimus.
1. Kokius veiksnius būtų galima sumažinti žemiau rinkos standartų?
2. Kokius veiksnius būtų galima pašalinti, nes rinka laiko juos savaiminiais?
3. Kokius veiksnius būtų galima sukurti, nes rinka jų niekada nėra pasiūliusi?
4. Kokius veiksnius būtų galima iškelti gerokai aukščiau rinkos standartų?
Keturių didžiųjų klausimų metodo stiprybė yra tai, jog klausimai yra itin sutelkti ir provokuoja
mesti atvirą iššūkį tradiciniam verslo mąstymui.
Klientų kelionės schemos sudarymas
Dar vienas vertingas kontrolinių klausimų sąrašų metodas yra visų kliento kelionės su produktu
ar paslauga etapų žymėjimas, nuo pirmojo įsigijimo etapo iki produkto atsikratymo. Klientų
kelionės metodas remiasi nuodugnia informacija apie faktinį, o ne tariamą vartojimą, kuris buvo
nustatytas idėjų plėtros proceso pirmojo žingsnio faktų išsiaiškinimo etape.
Šio metodo stiprybė ta, kad jis skatina žiūrėti į produktą ar paslaugą kliento akimis ir
atsižvelgiant į kiekvieną etapą, kuriame klientas susiduria su tuo produktu ar paslauga. Jis verčia
pažvelgti plačiau, ne tik į patį produktą ar paslaugą, ypač vartojimo metu.
Metodą geriausia taikyti kartu su Osborno produktų bei paslaugų plėtros sąrašu bei „smegenų
šturmu“ (ang. brainstorming). Kaip ir geriausi kūrybiškumo metodai, jis yra konvergentinio ir
divergentinio mąstymo derinys.

29
Pirmasis etapas yra nustatyti kiekvieną atskirą visos klientų sąlyčio su produktu ar paslauga
patirties fazę – vadinamąją kliento kelionę. Nustačius įvairius etapus, svarbu taikyti kurį nors iš
anksčiau pateiktų kontrolinių klausimų sąrašų, o taip pat ir minėtą „smegenų šturmą“. Tik taip
galima išplėtoti idėjas siekiant naujovių.
Nors kiekvienas produktas ar paslauga skirtingai pabrėžia konkrečias fazes, gali būti, kad
pagrindiniai etapai didžiąja dalimi bus panašūs.
Metodui būdingų kelionės etapų ir pateiktų naujovių, pasiektų kiekviename įvairių sektorių
etape, pavyzdžiai:
 Būtinybės supratimas: „Oral-B“ dantų šepetukas, kurio naujoviškumas – tai mėlyni
vidurinių šerelių dažai, kuriems išblukus šepetuką reikia keisti.


Platinimas: „The Book People“ bendrovė, parduodanti knygas tik tiesiogiai žmonėms, kurie
paprastai niekada neitų į knygyną – platinama per gamyklas ir įstaigas.



Atranka: „Amazon.com“ specialus programinis algoritmas, internete sumaniai siūlantis
papildomas prekes prie tų, kurias vartotojas jau įsigijo.
Užsakymas ir pirkimas: „Dell Computers“ ir „easyJet“ – įmonės, kurios užmezga
tiesioginius pardavimų ryšius su klientais savose rinkose.




Nuo pristatymo ir įrengimo: „Marks & Spencer“ investicija į vartotojams suprantamas
korpusinių baldų surinkimo instrukcijas.



Apmokėjimas: „Student Loans Company“, kuri reikalauja grąžinti paskolas tik kai
absolvento pajamos viršija tam tikrą lygį.
Aptarnavimas po pardavimo: klientų nepasitenkinimas anoniminių skambučių centrų
„beprotiško darbo tempo“ rezultatais paskatino kai kuriuos bankus išsiskirti iš kitų tuo, kad
jų vietiniams valdytojams įmanoma prisiskambinti tiesiogiai mobiliuoju telefonu.






Remontas ir aptarnavimas: pakeitimo paslauga keliautojams, kurią siūlo kredito kortelių
teikėjai ir akių gamintojai.
Išmetimas: „Lexmark“ spausdintuvų kasetės, kurias, joms pasibaigus, galima atiduoti ir
perdirbti gamintojo sąskaita.

1.4.7. Atsitiktinių objektų metodas
Atsitiktinių objektų metodo (Katalogo metodas ar Fokalinių objektų metodas) autorius Čarlzas
Merlangas.
Atsitiktinio objekto (ang. random entry) metodas lengvai naudojamas ir labai efektyvus tiems
žmonėms, kurie nemoka mąstymo metodų. Šis metodas leidžia kurti įdomias ir provokuojančias
idėjas. Metodo esmė – skirtingų objektų požymių apjungimas viename daikte. Naudojant šį metodą
naujų idėjų ieškoma vienam objektui (kurį reikia patobulinti ar sukurti) pridedant atsitiktinių
objektų savybes. Viename stulpelyje prirašykite daiktavardžių (juos galite išsirinkti iš šalia gulinčio
bet kurio katalogo), o kitoje būdvardžių, o po to kiekvieną iš daiktavardžių bandykite derinti su
kiekvienu iš būdvardžių. Pavyzdžiui „autobusas“ ir „kvepiantis“, gauname aromatinį autobusą,
kurio salone galime jausti pušų spyglių ar kokį nors kitą kvapą. Tokiu būdu jungdami kiekvieną
daiktavardį su visais būdvardžiais, galime gauti daug įdomių idėjų. Taip pat galite derinti
daiktavardžius su daiktavardžiais – galbūt irgi šaus puikių idėjų. Dažniausiai atsitiktinių objektų
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metodas naudojamas verslo idėjoms galvoti. Gautos naujos idėjos turi būti logiškai įvertinamos, o
pačios geriausios idėjos gali būti realizuojamos.
Šį metodą verta naudoti kai:


turima visiškai nauja situacija ir kur nėra specifinio pradžios taško.



nuolat grįžta tos pačios idėjos.

 idėjų reikia greitai (nauji produktai, paslaugos ir pan.)
Atsitiktinio žodžio parinkimo būdai:
1. Pasirinkite skaičių nuo 1 iki 60. Atsitiktinių žodžių sąraše susiraskite žodį ir naudokite šiuo
numeriu sąraše pažymėtą žodį.
2. Atsitiktinai pasirinkite daiktavardį iš žodyno, laikraščio ar žurnalo.
Metodo taikymo žingsniai:
1. Nustatyti objektą (nagrinėjamą problemą).
2. Gaukite atsitiktinį žodį.
3. Pridėkite atsitiktinai pasirinktą žodį šalia objekto.
4. Naudokite atsitiktinį žodį generuoti naujoms idėjoms.
5. Pasirinkite 4 žingsnyje sugeneruotas idėjas arba naudokite kitą šoninį įrankį, jei norite
sugeneruoti daugiau idėjų.
Atsitiktinis įrašas gali apimti žodžius, objektus, nuotraukas, garsus ar net skonius.
Kai neturite laiko rinkti objektų, paveikslėlių ir kt. įvairovės, naudokite atsitiktinį žodį.
1.4.8. Šešių kepurių metodas
Šešių kepurių metodo (ang. Six thinking hats) autorius Edward de Bono (1980 m.)
„Kūrybiškas mąstymas yra įgūdis, kurį gali išugdyti kiekvienas.“ Edward de Bono
Edvardas de Bono – daugybės knygų apie kūrybinį mąstymą autorius, kurio siūlomais metodais
naudojasi žymiausios pasaulyje verslo ir inovacijų kompanijos, pasaulio valstybių vyriausybės,
ieškodamos išeičių iš socialinių problemų, mokoma daugybėje pasaulio mokyklų. Išleistos 82 šio
autoriaus knygos.
Kepurės simbolizuoja skirtingus mąstymo būdus ir apima šešias mąstymo sritis: faktus,
emocijas, pozityvų požiūrį, negatyvų požiūrį, kūrybiškumą ir mąstymo proceso kontrolę. Šis
mąstymo metodas padeda produktyviau mąstyti mažesnėmis laiko sąnaudomis, skatina pažvelgti į
situaciją iš visų pusių, išnagrinėti ją visais įmanomais aspektais, pasirinkti galimybes. Mąstydamas
apie kiekvieną iš šių sričių paeiliui, asmuo įsivaizduoja, kad „užsideda“ vis kitos spalvos skrybėlę,
su kuria reikia atitinkamai mąstyti. Pakeitus kepurės spalvą – kartu reikia pakeisti ir mąstymo
kryptį.
Kepurių spalvos:
 Balta kepurė – asmuo turi remtis turima informacija, duomenimis, faktais.


Raudona kepurė – apima intuiciją, jausmus, emocijas ir nieko nereikia pagrįsti.



Juoda kepurė – sveikas protas, kuris įvertina riziką, galimas problemas, pavojus ar
sunkumus, visuomet remiamasi logika. Galima pavadinti atsargumo kepure, kuri iš tiesų yra
pati svarbiausia.
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Geltona kepurė – sumanumas ir optimizmas, logiškas pozityvumas. Asmuo dėvintis šią
kepurę visuomet turi įžvelgti teigiamą pusę.



Žalia kepurė – kūrybiškumo kepurė. Asmuo ieško alternatyvų, įvairių galimybių,
sprendimų, teikia pasiūlymus.



Mėlyna kepurė – naudojama valdyti mąstymo procesą. Orientuojamasi ne į objektą, o į
mąstymą apie objektą.
Pavyzdys: grupėje asmenims priskiriama tam tikra kepurė – užtikrinama, kad būtų visų
mąstymo tipų atstovai. Pirmiausia dalyvių grupei reikia pristatyti problemą ar klausimą. Taip pat
galima visai grupei kartu dėvėti vienos spalvos kepurę. Tokiu atveju be galo svarbu tinkamai
išdėlioti dėvimų kepurių seką, nes sėkminga šio metodo įgyvendinimo paslaptis – kepurių tvarka.
Kai nagrinėjamas naujas dalykas, seka turėtų būti tokia: balta (gauti informaciją), žalia (idėjos ir
pasiūlymai), juoda ir po to geltona, raudona, galiausiai mėlyna (nuspręsti, kokį mąstymo būdą
pasirinkti toliau).
1.2 lentelė. Šešių kepurių metodas
Kepuraitės

Aprašymas

Keliami klausimai

Tai mąstymo organizavimas ir galvojimas apie
mąstymą.
Mėlynoji kepuraitė dažniausiai naudojama mąstymo
sesijos pradžioje, viduryje ir pabaigoje.
Penki pagrindiniai panaudojimo būdai:
1. Tikslo apsibrėžimas;
2. Mąstymo darbotvarkės parengimas;
3. Pastebėjimai ir komentarai;
4. Sprendimo apie kitą žingsnį priėmimas;
5. Rezultatų išryškinimas ir apibendrinimas.
6. Tikslo apsibrėžimas.

Kaip toli mes nuėjome? Ką daryti
toliau?
Kokio rezultato tikimės?
Prie kokių išvadų priėjome?
Ko išmokome?
Iš kur žinome tai, ką žinome?

Tai emocijos, intuicija ir jausmai.
Nereikia pateisinti jausmų.
Du pagrindiniai raudonos kepuraitės naudojimo būdai
yra atskleisti jausmus, įvertinti ir pasirinkti.

Kaip aš dabar jaučiuosi?

Tai informacija ir klausimai.
Du pagrindiniai baltosios kepuraitės panaudojimo būdai
yra šie: mąstymo stimuliavimas ir mąstymo tikrinimas.

Kokią informaciją mes turime?
Kokios informacijos dar mums
reikia?
Kaip gausime tą informaciją, kurios
mums reikia?

Tai optimizmas, nauda, teigiamos pusės.
Geltonoji kepuraitė yra logiška: reikia pateikti
optimistinį požiūrį paremiančius argumentus.

Kam reikia tai daryti?
Kokia bus nauda?
Kodėl tai galima daryti?
Kodėl tai bus gerai?

Tai atsarga, sveikas protas ir kritinis vertinimas.
Juodosios kepuraitės tikslas yra ne užsipulti, bet
išanalizuoti idėją ar situaciją.
Dvi pagrindinės juodosios kepuraitės panaudojimo
paskirtys yra: rasti silpnybes/trūkumus ir atlikti
(į)vertinimą.

Ar tai tikra?
Ar tai pavyks?
Kokios yra silpnosios pusės?
Kas čia negerai?
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Kepuraitės

Aprašymas
Tai kūrybinis mąstymas.
Su šia kepuraite keliamos idėjos ir hipotezės,
atskleidžiamos naujos galimybės ir siūlomos
alternatyvos veiklai bei mąstymui, prognozuojama,
fantazuojama ir provokuojama.

Keliami klausimai
Kokių idėjų turime?

Idėjų generavimui galima taikyti 1.3 lentelėje pateiktą idėjų generavimo eigą (sesiją).
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1.3 lentelė. Idėjų generavimo sesija
Mėlyna

Moderuoti mąstymo
procesą

Generuoti naujas idėjas apie...

Balta

Galima ir reikalinga
informacija

Pasidalinti pirmine informacija:
 Ką mes žinome?
 Ką reikia mums reikia sužinoti?
 Kur mes galime šią informaciją gauti?
 Kokie yra žmonių požiūriai? Ar mums jų reikia? Kur
mes tai galime gauti?

Žalia

Alternatyvos ir idėjų
kūrimas




Raudona

Intuicija ir jausmai

Reitinguoti:
 Kurios idėjos man yra įdomiausios?
 Kurios idėjos mano nuomone yra potencialiausios?
 Kurios idėjos mano nuomone yra ryškiausios?
Reikia pažymėti raudonu tašku prie tų idėjų, apie kurias mano
nuomone reikia diskutuoti ar pirmiausia peržiūrėti.

Idėjų
generavimas

Generuoti idėjas
Naudojami lateralinio mąstymo įrankiai

Mėlyna

Mąstymo proceso
moderavimas

 Nustatyti ir moderuoti idėjų vertinimo procesą.
Vertinti vieną idėja vienu metu.

Geltona

Nauda ir tinkamumas



Juoda

Atsargumas, sunkumai 
ir problemos?

Žalia

Alternatyvos ir idėjų
kūrimas



Generuoti naujas idėjas, įveikiančias juodos kepurės
teiginius

Mėlyna

Mąstymo proceso
moderavimas



Apibendrinti įvertintas idėjas

Raudona

Intuicija ir jausmai



Pasirinkti idėjas, su kuriomis bus dirbama toliau

Mėlyna

Mąstymo proceso
moderavimas




Ką dabar reikia daryti toliau?
Suplanuoti kitus žingsnius.

Idėjų
pasirinkimas

Kokia šios idėjos nauda?
Kokios šios idėjos silpnybės ir rizikos?

Idėjų
vertinimas

Sprendimo
priėmimas

Veiksmas

Vaizdo įrašas Youtube apie šešių kepurių metodą: Edward de Bono - discusses the Six
Thinking Hats®, https://www.youtube.com/watch?v=o3ew6h5nHcc
Šis metodas panašus į neutralų žaidimą. Jeigu kitam žmogui pasakysi: nebūk toks negatyvus, jis
gali įsižeisti, o naudojant geltonos kepurės mąstymą, įžeidimų išvengiama, nes nėra jokios
priežasties įsižeisti. Galima sakyti: tai geras juodos kepurės mąstymas, bet pamąstykime dar.
Vėliau, galima pasakyti: mes jau labai gerai ir daug mąstėme su juoda kepure, pakeiskime kepurę į
geltoną.
1.4.9. Kūrybinio mąstymo raktai 3P
Skiriami trys kūrybinio mąstymo raktai 3P:
1. Pozityvumas (ang. Positive): kiekviena idėja yra vertinga. Visos idėjos turi būti užrašytos
2. Produktyvumas (ang. Prolific): kuo daugiau idėjų, tuo geriau. Idėjų kūrimas kitų idėjų
pagrindu.
3. Žaismingumas (ang. Playful): žymiai lengviau prisijaukinti laukinę idėją nei padaryti
įdomia nuobodžią idėją.
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1.9 pav. Trys kūrybinio mąstymo raktai 3P

1 P = Positive
„Mąstyk kaip protonas. Visada teigiamai.“

2 P = Prolific (produktyvumas)
Alternatyvų ieškojimas yra viena iš svarbiausių šoninio mąstymo operacijų. Užsibrėžtas jų
radimas priklauso nuo tikėjimo, kad yra dar vienas geresnis būdas tai padaryti.
Metodo taikymo žingsniai:
1. Nustatyti dėmesio centrą.
2. Sugeneruoti vieną idėja.
3. Nustatyti idėjos koncepciją, esmę (tai yra būdas ką daryti?).
4. Naudokite gautą koncepciją kaip atspirties tašką kuriant daugiau idėjų / alternatyvų (kokie
yra kiti būdai, kaip atlikti tą pačią koncepciją?).
Pavyzdys. Kaip pagerinti darbuotojų nuotaiką?
Idėjos

Koncepcija

Alternatyvios idėjos

Padidinti atlyginimą

Paskatinimai

Laikas ir pusė viršvalandžių

Penktadienio laimės valanda

Smagu

Kompanijos sporto komanda

Narystė sporto klube

Gyvenimo balansas

Kiekvienas ketvirtas
penktadienis laisvas

3 P = Playful (žaismingumas)
„Mintis kaip parašiutas. Neveikia, jeigu neišsiskleidė.“
Įvairūs žaidimai padeda ugdyti kūrybiškumą ir tokiu būdu sukuriama daug įdomių idėjų.
1.4.10. Kūrybinių iššūkių metodas
Visada yra kitoks ir geresnis būdas ką nors atlikti. Patikrinimas yra dalis pokyčių proceso.
„Jeigu tai nėra sulūžę, sulaužyk tai.“ Patikrinimas nėra kritika. Patikrinimu reikia naudotis netgi
tada kai atrodo jog viskas yra tobula.
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Patikrinimo žingsniai:
1. Pasirink objektą.
2. Sukurk susijusių su objektu dalykų sąrašą, kuriuos mes laikome kaip savaime suprantamus.
a. Kas ten yra? Sąrašas matomų savybių ir charakteristikų.
b. Koks yra dabartinis mąstymas? Pasinaudok kontroliniu sąrašu, kad rastum egzistuojančius
mąstymo šablonus susijusius su objektu.
3. Pasirink elementus iš sąrašo, kuriuos mes priimame kaip savaime suprantamus.
4. Paklausk savęs: „Ar tai privalo būti būtent taip, o gal yra geresnių alternatyvų?“ Pabandyk
sugalvoti alternatyvų elementams iš sąrašo arba alternatyvų mąstymo būdą.
Patikrinti galima visas ar dalį objekto arba situacijos, sistemą arba procesą, konceptą.
Tikrinant mąstymą yra tikrinamos dominuojančios mintys, apribojimai, prielaidos, esminiai
faktoriai, vengiamieji faktoriai:
 Kodėl tai egzistuoja?


Kokie yra apribojimai?



Ką mes priimame kaip savaime suprantama?



Ką mes privalome turėti?

 Ko mes stengiamės vengti?
Yra labai intelektualių žmonių, kurie nėra linkę ieškoti alternatyvų ar išklausyti kitų žmonių
požiūrius. Jie yra skurdūs mąstytojai. Yra žmonių, kurie nėra tokie intelektualūs standartiniuose
testuose, bet pasirodo esantys labai efektyvūs praktiniai mąstytojai. „Intelektas“ yra potencialas, su
kuriuo mes išnaudojame smegenis, bet „mąstymas“ yra veikiamasis įgūdis, su kuriuo mes
išnaudojame potencialą. Mąstymo įgūdžiai gali būti išugdyti ir tobulinami.
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1.5. Kūrybinių metodų praktinės užduotys
1.1. Užduotis. Mėgstamiausia veikla
Komanda stovi ratu. Vedantysis meta kamuoliuką kuriam nors grupės dalyviui sakydamas savo
vardą ir mėgstamiausią veiklą. Dalyvis pagauna kamuoliuką ir pakartoja turi pakartoti, ką išgirdo ir
tada mesti kitam sakydamas savo vardą ir mėgstamiausią veiklą. Užbaigiama mėtyti kai visi
dalyviai bus sudalyvavę bent po vieną kartą.
1.2. Užduotis: LEGO kaladėlės
Komandose konstruojami modeliai ir pagal juos suformuluojamos egzistuojančios pasaulyje
problemos ir/ar sprendimo būdai, kurios ir yra geriausia terpė gimti naujoms verslo idėjoms ir
vystyti esamoms.
1.3. Užduotis: 100 beprotiškiausių idėjų
Kiekviena komanda gauna užduotį per 20 min. surašyti 100 pačių beprotiškiausių ir
radikaliausių idėjų. Tuomet iš visų idėjų reikia atrinkti vieną realiausią ir pasiekiamiausią idėją.
Viena idėja kiekvienoje komandoje.
1.4. Užduotis. Garsai
Komanda stovi ratu. Vedantysis meta kamuoliuką kuriam nors grupės dalyviui išleisdamas kokį
nors garsą. Dalyvis pagauna kamuoliuką ir pakartoja turi pakartoti, ką išgirdo ir tada mesti kitam
dalyviui išleisdamas kitokį garsą. Užbaigiama mėtyti kai visi dalyviai bus sudalyvavę bent po vieną
kartą.
1.5. Užduotis. Vardas ir gyvūnas
Kiekvienas grupės dalyvis pasako savo vardą ir gyvūną, kuris prasideda tokia pačią raide kaip ir
vardas.
1.6. Užduotis. „Tai gerai, tai blogai“
Komanda stovi ratu. Vedantysis įvardija įvykį ir pasako, kas tame įvykyje yra gerai,
pavyzdžiui, „šiandien pasnigo, tai gerai, nes galėsiu eiti slidinėti“. Tada meta kamuoliuką kuriam
nors grupės dalyviui. Dalyvis pagauna kamuoliuką ir pakartoja paskutinį įvykį ir turi pasakyti, kas
gali nutikti blogo: „eisiu slidinėti, bet tai blogai, nes galiu susilaužyti koją“ ir meta kamuoliuką
kitam grupės dalyviui, kuris turi pakartoti paskutinį įvykį ir pasakyti, kas tenai gali būti gerai:
„susilaužysiu koją, bet tai gerai, nes galėsiu neiti į darbą“ ir taip tęsiama toliau. Užbaigiama, kai visi
dalyviai bus gavę progą pasisakyti bent po vieną kartą.
1.7. Užduotis. Papasakok ką nors įdomaus apie save
Pokalbiai vyksta porose. Kiekvienas poros dalyvis vienas kitam papasakoja ką nors įdomaus
apie save. Tuomet grupėje kiekvienas dalyvis pristato savo pokalbio partnerio istoriją.
1.8. Užduotis. Pristatyk save trimis skaičiais
Pagalvokite ir užrašykite tris skaičius, kurie ką nors reikštų apie jus. Sudėkite užrašytus skaičius
ir palyginkite gautą sumą su kitais grupės dalyviais. Pirmas pradeda sakyti savo skaičius tas, kurio
skaičių suma mažiausia. Kiti spėja, ką šie skaičiai reiškia. Tuomet savo skaičius sako kitas.
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1.9. Užduotis. Tiesa ir melas
Užrašykite: 2 tiesas ir 1 melą apie save.
Pavyzdys:
 Man patinka gaminti maistą.


Man patinka būriuoti.

 Man patinka skaityti.
Atspėk, kur tiesa, o kur melas? O kaip yra apie tave?
1.10. Užduotis. Pažvelkite kitu kampu
Pažvelkite į šiuos klausimus kitu kampu ir pasistenkite atsakyti:


Kuri katės pusė yra plaukuotesnė?



Ką geria karvės?



Varžybose aplenkėte antrą vietą užimantį dalyvį, kelintoje vietoje esate jūs?



Jūs esate negyvenamoje saloje, turite žvakę, žibalinę lempą, sausų malkų ir vieną degtuką.
Kurį uždegsite pirmą?
Valytojas valė 25-to aukšto pastato langus, paslydo, nukrito, tačiau nesusižeidė.
Paaiškinkite, kaip?



Atsakymai:
 Išorinė.


Vandenį.



Antras.



Degtuką.



Valė langus iš vidaus.

1.11. Užduotis. Kur ir kada jums ateina geriausios idėjos?
Pagalvokite, kur ir kada jums ateina geriausios idėjos?
1.12. Užduotis. Lateralinis mąstymas ≠ Loginis mąstymas
Pagalvokite, kaip tai gali būti:
2 + 2 = Žuvis
3 + 3 = Aštuoni
7 + 7 = Trikampis
Atsakymas:
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1.13. Užduotis. Kaip 3 pjūviais padalinti tortą į 8 lygias dalis?
Pyragą reikia padalinti į 8 lygias dalis, galima pjauti tik trimis pjūviais. Kaip tai padaryti?

1 pjūvis
2 dalys

2 pjūvis
4 dalys

3 pjūvis
6 dalys

1 pjūvis
2 dalys

2 pjūvis
4 dalys

3 pjūvis
8 dalys

Atsakymai:
1 būdas

2 būdas
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1.14. Nauji daiktų panaudojimo būdai
Pagalvokite apie kitus pateiktų namų ūkio daiktų naudojimo būdus

a) Šaukštas

b) Šakutė

c) Peilis

d) Dantų krapštukas

Grupėse. 3 minutės. Mažiausiai 12 galimybių.
1.15. Užduotis. Metodas „Taip, ir...“
Treniruokitės būti pozityviu su metodu „Taip, ir...“. Įsivaizduokite, kad asmuo iš kairės jūsų
grupėje yra:


Top modelis



Garsenybės virėjas




Popiežius
Greičiausias žmogus pasaulyje (Usain Bolt)



Žymiausias mokslininkas, kuris klonavo embrioną

 Kompiuterinis hakeris, areštuotas už kamerų įrengimą politikų miegamuosiuose
Jūs esate smalsus žurnalistas, kuris klausinėja jo/jos uždaro tipo klausimų: „Ar tiesa, kad ...?“
Asmuo atsakinėja: „Taip, ir...“
1.16. Užduotis. Lietsargio savybės
Pagalvokite ir surašykite lietsargio pastebimas savybes ir charakteristikas, kurios priimamos
kaip savaime suprantamos. Jos turi būti susijusios su objektu.
Patikrinkite išvardintų savybių ir charakteristikų sąrašą: ar yra joms alternatyvų?
Ar privalo būti taip kaip yra, o gal yra alternatyvų?
Parašykite bent 3 naujas alternatyvas kiekvienam punktui ir alternatyvų mąstymo būdą!
1.17. Užduotis. Kaip aš galiu savo gyvenime sumažinti stresą?
Idėjos

Koncepcija

Alternatyvios idėjos
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1.18. Užduotis. Senoliams pritaikyti produktai
Įvertinkite žemiau pateiktus produktus ir sugalvokite, kaip jie būtų labiau tinkami senyvo
amžiaus gyventojas.

1. Žoliapjovė

2. Plaukų džiovintuvas

3. Krėslas

4. Grilis

Išvardinkite pastebimas šių daiktų savybes ir charakteristikas, kurias priimame kaip savaime
suprantamas, jos turi būti susijusios su objektu.
Kodėl tai egzistuoja? Kokie yra apribojimai? Ką mes priimame kaip savaime suprantama? Ką
mes privalome turėti? Ko mes stengiamės vengti?
Pirmiausia atlikite raštu kiekvienas atskirai. Tam turite 5 minutes. Tuomet pasidalinkite ir
surašykite viską ant lentos/plakato.
Įvertinkite: „Ar turi būti būtent taip, o gal yra kokių nors alternatyvų?“
Parašykite bent 3 naujas alternatyvas kiekvienam punktui ir alternatyvų mąstymo būdą!
Pasirinkite geriausias rastas alternatyvas (2 arba 3). Užrašykite jas ant žalio lapuko.
Keletą puikių produktų pagyvenusiems žmonėms idėjų galima rasti šioje svetainėje:
http://www.hobbr.com/products-elderly-independence/
1.19. Užduotis. Kokiais būdais galėtumėte panaudoti elektros lemputę?
2 minutės. Mažiausiai 7 pavyzdžiai.
Grupėmis po 3. Pasidalinkite tuo, ką užrašėte. 1 minutė.
Kartu atraskite vieną būdą, kuris būtų pats neįprasčiausias jums.
Pristatykite tą neįprasčiausią idėją!
Pamastykite, ką jūs darėte? Kaip jūs mąstėte? Pirmiausia išskaidėte daug idėjų. Tuomet
Sujungėte kelias į vieną.
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1.20. Užduotis. Viešbučių kambariai
Poromis įvertinkite verslo keliautojams skirtus viešbučių kambarius ir užpildykite pateiktą
lentelę.
1. Objektas: patikrinti verslo keliautojų viešbučio kambarius.
2. Sudarykite savaime suprantamų dalykų sąrašą

4. Patikrinkite sąrašą: ar yra kokių nors
alternatyvų?

2.a. Kas ten yra?
Savybės ir
charakteristikos
Verslo keliautojų
viešbučio kambarių

2.b. Dabartinio mąstymo sąrašas:
Kas yra mano mintyse kai aš galvoju apie viešbučio kambarius verslo keliautojams?
Dominuojančios
įsitikinimų idėjos:
Kodėl tai egzistuoja?

Ribos:
Kokie yra limitai,
apribojimai ar ribos?

Prielaidos:
Ką mes laikome
savaime suprantamu
dalyku?

Esminiai veiksniai:
Kokie mūsų manymu
daiktai privalo būti
įtraukti?

Vengiami veiksniai:
Ko mes stengiamės
vengti?
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1.21. Užduotis. Atsitiktinio objekto metodo taikymas
Sugalvokite skaičių nuo 1 iki 60 ir pagal tą skaičių pasirinkite žodį iš atsitiktinių žodžių sąrašo.
Atsitiktinių žodžių sąrašas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Virtuvė
Gėlė
Kalmarai
Užtrauktukas
Žemuogė
Leitenantas
DVD
Leopardas
Rūkas
Kastuvas
Greitoji
pagalba
Bokštas
Svogūnas
Šlepetė
Piniginė

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Alus
Bufetas
Liemenė
MP# grotuvas
Prožektorius
Akordeonas
Pavara
Deimantas
Nešiojamas
kompiuteris
Židinys
Čiaupas
Zebras
Riebalai
Desertas
Viskis

31. Krepšys
32. Langas
33. Lenktyninis
automobilis
34. Metro
35. Drugelis
36. Pagalvė
37. Šautuvas
38. Lietus
39. Plaktukas
40. Perlas
41. Varnas
42. Dinamitas
43. Banginis
44. Užuolaidos
45. Skaičiuotuvas

46. Sofa
47. Pomidorų
padažas
48. Žvakė
49. Antakis
50. Salotos
51. Tinklaraštis
52. Planeta
53. Keltas
54. Gyvatė
55. Butelis
56. Vanagas
57. Baras
58. Burbulas
59. Segtukas
60. Laiptai

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.
31.
35.
39.
43.
47.
51.
55.
59.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.
32.
36.
40.
44.
48.
52.
56.
60.

Kitas atsitiktinių žodžių sąrašas:
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.
33.
37.
41.
45.
49.
53.
57.

Arklys
Šukos
Gyvatė
Laiškas
Kamera
Dramblys
Liftas
Knyga
Cigaretė
Vėliava
Kiaušinis
Plaktukas
Kempinė
Skambutis
Parduotuvė

2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.
34.
38.
42.
46.
50.
54.
58.

Vėžlys
Akiniai
Batas
Nosis
Mėsainis
Balionas
Telefonas
Pieštukas
Medis
Pelė
Televizija
Teisininkas
Bitė
Lietus
Ugnis

Vonia
Lėktuvas
Gitara
Dažai
Kilimas
Daina
Pinigai
Peilis
Ledas
Balsas
Raketa
Kalnas
Mašina
Kopėčios
Klijai

Katė
Radijas
Stalas
Širdis
Spąstai
Raktas
Lenktynės
Kopijuoklis
Kaktusas
Kalėjimas
Gėlė
Styga
Trintukas
Ginklas
Laiptai

Derinkite pasirinktą atsitiktinį žodį su nagrinėjamu objektu arba galite derinti kelis atsitiktinius
žodžius tarpusavyje.
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1.22. Užduotis: Šešių skrybėlių metodo taikymas
Visi mąstytojai tuo pačiu metu galvoja apie tą patį tikslą su ta pačia skrybėle – tai yra mąstymo
krypties simbolis.

Mąstymo proceso
moderavimas

Prieinama informacija ir
būtinybė

Intuicija ir jausmai

Nauda ir vertė

Pavojai, sunkumai ir
silpnybės

Alternatyvos ir kūrybinės
idėjos

1.10 pav. Šešios mąstymo kepurės
Mėlynoji kepurė yra mąstymo valdymas. Tai „kontrolės“ kepurė, kuri organizuoja mąstymą,
nustato objektą ir darbotvarkę, apibendrina ir daro išvadas bei užtikrina, kad būtų laikomasi
taisyklių.
Mėlynos kepurės trys disciplinos:
1. Objektas: Nuspręskite, apie ką norite galvoti
2. Technika: Pasirinkite tinkamą skrybėlę arba šoninio mąstymo įrankį.
3. Laikas: nustatykite laiko limitus.
Mėlynos kepurės trys reikalavimai:
1. Objektas: „Kaip galima išspręsti senėjančios visuomenės problemas?“
2. Technika:
a) Žalioji kepurė
b) Koncepcijos išskyrimas
c) Fokusavimas į objektą
d) Kūrybinis iššūkis
e) Atsitiktinis įrašas
3. Laikas: šiandien nuo 12:45 val. iki 13:45 val.
Raudonos kepurės klausimai:


Kokie mano jausmai dabar?



Ką sako mano intuicija?

Baltos kepurės klausimai:


Ką mes žinome?




Ką turime žinoti?
Kur galime gauti šią informaciją?
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Geltonos kepurės klausimai:


Kokia nauda?



Kokie yra teigiamos pusės?



Kokia vertė?

Žalia kepurė – idėjų generavimas
Individualiai ant geltonų lapelių su markeriais užrašykite mažiausiai 7 naudingus dalykus,
rašant kiekvieną ant atskiro lapelio. Trukmė: 3 minutės. Nesidalinkite su savo grupe. Jauniausias
grupės narys pradeda: perskaito ir vėliau užklijuoja.
Juodos kepurės klausimai:


Kokie yra esami ir potencialūs iššūkiai?



Kokie yra sunkumai?



Kokios yra atsargumo ribos?



Kokia rizika?

Užsidėkite juodą kepurę ir individualiai užrašykite atsakymus į juodos kepurės klausimus.
Trukmė: 3 minutės. Pasidalinkite su savo grupe. Pasidalinkite su visa grupe. Vyriausias grupės
narys pradeda: pirmiausia perskaito, o vėliau užklijuoja.
Žalia kepurė – naujos idėjos, galimybės:


Kūrybiškas mąstymas



Ieško alternatyvų ir galimybių



Pašalina trūkumus




Nereikia būti logišku
Sukuria naujas koncepcijas

Žalios kepurės klausimai:


Ar yra kitų kelių kaip tai padaryti?



Ką dar galima padaryti?



Kokios yra galimybės?



Kaip įveikti juodos kepurės įvardintas grėsmes?

Mąstoma kartu. Vienas po kito sako savo idėjas ir jas užrašo žemiausias grupės dalyvis žaliu
markeriu. Klausomasi visų idėjų, bet užrašoma tik tai, kas nauja.

45
Kūrybinio mąstymo proceso schema:
Mėlyna

Generuoti naujas idėjas apie...

Balta

Pasidalinti pirmine informacija

Žalia

Generuoti idėjas

Raudona

Konverguoti idėjas

Mėlyna

Nustatyti ir moderuoti idėjų vertinimo procesą.
Vertinti vieną idėja vienu metu.

Geltona

Kokie šios idėjos nauda?

Juoda

Kokios šios idėjos silpnybės ir rizikos?

Žalia

Generuoti naujas idėjas, įveikiančias juodos kepurės mintis

Mėlyna

Apibendrinti įvertintas idėjas

Raudona

Pasirinkti idėjas, su kuriomis bus dirbama toliau

Mėlyna

Ką dabar reikia daryti toliau? Suplanuoti kitus žingsnius.

Raudona kepurė – idėjų atrinkimas:


Kurios idėjos man yra įdomiausios?



Kurios idėjos mano nuomone yra potencialiausios?



Kurios idėjos mano nuomone yra ryškiausios?

Pažymėkite raudonu tašku tas idėjas, apie kurias jūsų nuomone reikia diskutuoti ar panagrinėti
pirmiausia (ketvirtadalis ar trečdalis visų idėjų).
Su markeriu surašykite rastas geriausias 2-3 idėjas ant 2-3 žalių pastabų lapelių.
Suklijuokite savo žalius lapukus su idėjomis, kad kiekvienas galėtų juos matyti.
Pažymėkite raudonu tašku tas idėjas, su kuriomis norėtumėte dirbti (kurios jums labiausiai
patiko). Kaip grupė pasirinkite tą idėją, kuri surinko daugiausiai taškelių.
Tai bus ta idėja, kurią jūs įvertinsite naudodami šešias mąstymo kepures.
Įvertinkite išrinktąją idėją su šešiomis mąstymo kepurėmis.
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Mąstymo tikslas: gauti naujas idėjas, kurios padėtų kovoti su senstančios visuomenės iššūkiais.
Objektas: JŪSŲ IDĖJA
Geltonosios kepurės mąstymas
 Kokie privalumai?


Kas yra pozityvaus?

 Kas čia yra vertė?
Rašykite po vieną. 3 minutės. Pasidalinkite grupėje.
Šviesiausių plaukų savininkas užrašo idėjas ant lentos/plakato naudodamas oranžiniu markeriu.
Kiekvienas paeiliui. Klausykitės ir pridėkite tik tai, kas dar nebuvo pasakyta.
Juodosios kepurės mąstymas
 Kokie yra šios idėjos iššūkiai – egzistuojantys ir numanomi?


Kokie yra sunkumai?



Kokie punktai reikalautų atidumo?



Kokie yra pavojai?

Rašykite po vieną. 3 minutės. Pasidalinkite grupėje:
Tamsiausių plaukų savininkas rašys naudodamas juodu markeriu.
Kiekvienas paeiliui. Klausykitės ir pridėkite tik tai, kas dar nebuvo pasakyta.
Žaliosios kepurės mąstymas
 Ar yra kitų būdų kaip tai padaryti?


Ką dar galėtume čia padaryti?



Kokios yra galimybės?

 Kas įveiks mūsų juodosios kepurės nerimus?
Mąstykite kartu. Žmogus, turintis raudonų plaukų užrašo naudodamas žalią markerį.
1.23. Užduotis. Įsivertinimas
Ką jūs galėtumėte pasakyti apie ...
a) ... savo mąstymą?
b) ... savo bendradarbiavimą?
c) ... rezultatus kuriuos gavote?
Rašykite 3 minutes. Individualiai. Pasidalinkite su grupe. Pasidalinkite su mumis.
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2. VERSLO ORGANIZAVIMAS
2.1. Kas yra verslas ir verslumas?
Verslininkystės istorija siekia senuosius amžius. Ji atsirado vykstant darbo pasidalijimui,
plėtojantis prekybai. Jau Biblijoje randama užuominų apie verslininkystę. XVIII a. pradžioje
teoretikas R. Kantiljonas pirmasis parengė verslininkystės koncepciją ir yra laikomas sąvokos
„verslininkas“ tėvu. XX a. viduryje susiklostė šiuolaikinė verslininkystės ir verslininko, kaip
novatoriaus, samprata. J. Šumpeteris apibrėžė ir išryškino, kad novatoriškumas ir naujovės yra
neatsiejamas verslininkystės požymis.
Šiuo metu verslininkystės tema labai svarbi tarp vadybos ir ekonomikos specialistų ir svarbus
tyrinėjimų objektas. Ji padeda augti ekonomikai, didina darbo našumą ir kuria naujas technologijas,
prekes ir paslaugas bei “atnaujina“ konkurenciją rinkoje, nes šiuolaikinės ekonomikos tempai yra
greiti.
Verslininkystė apibrėžiama kaip idėjos brandinimas ir organizacijos sukūrimas tai idėjai
įgyvendinti.
Skirtingai ir panašiai autoriai apibūdina verslą:
Pasak Gineitienės (2005) verslas – tai ne tarnyba valstybinėje įstaigoje. Tai nuosavybė,
savarankiškumas, atsakomybė prie visuomenę, dirbančiuosius, save ir artimųjų gyvenimą. Tai ko
nors nauja, turinčio vertę kūrimas, jėgų ir laiko reikalaujantis, asmeninę, finansinę, moralinę ir
socialinę atsakomybę numatantis procesas, kuris gali teikti pinigus ir pasitenkinimą pasiektais
rezultatais.
Pasak Ginevičiaus su bendraautoriais (2016) verslas – asmeniniais verslininko ir jo komandos
sugebėjimais grindžiama savarankiška veikla, kurios tikslas užsidirbti pragyvenimui ir gauti pelno,
panaudojant tiek savo žinias, laiką, įgūdžius, finansinius išteklius, tiek kitų žmonių darbą.
Verslininkas siekia patenkinti vartotojų poreikius, gamindamas ar kurdamas ir parduodamas savo
prekes ar teikdamas paslaugas
Jasinevičius (2017) verslą apibūdina, kaip investicinio mainų proceso priemonę, kuri
tenkindama visuomenės poreikius bei spręsdama jos problemas, pasitelkusi rezultatyvų darbo jėgos
užimtumą, generuoja pridėtinę vertę ir ja dalijasi su investuotojais (pelnu – kapitalo grąža), verslo
veiklos dalyviais (darbo užmokesčiu) bei aplinka (mokesčiais).
Pasak Melniko su bendraautoriais (2014) verslas plačiąja prasme – savarankiška ir asmenine
rizika grindžiama veikla, kurios tikslas – gauti pelno pasitelkiant savo gebėjimus, žinias, laiką ir
kitus išteklius. Verslas – veikla, kai kiekvienas žmogus asmeniškai imasi iniciatyvos ir rizikuoja
kurdamas ne tik savo, bet ir kitų gerovę.
Verslas ir verslumas metaforiškai gali būti apibūdinamas kaip ne vien veiklos forma, bet ir
gyvenimo būdas, mokslas ir menas. Tai kūrybinis polėkis, sportas ir rizika, aprėpiantis rašytinius ir
nerašytinius dėsnius, principus, tarpusavio bendravimo etiką. Verslu uždirbama pajamų, didinamas
asmeninis turtas ir taip pat sudaromos sąlygos uždirbti kitiems visuomenės nariams bei tenkinti
visuomenės poreikius.
Taigi, verslas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas, vienaip ar kitaip pereina keturis etapus:
gimimą, kūdikystę, paauglystę ir brandą. Gimimas – tai įmonės įkūrimas. Kūdikystė trunka tiek,
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kiek kasdienis galvos skausmas yra pinigų srautai. Paauglystės laikotarpiu turėtų prasidėti sistemos
kūrimas, t. y. verslas turėtų aiškėti kaip produktas. Aiškėja, kuo įmonė užsiima, o dar svarbiau –
kuo neužsiima. Dažnai įmonės šiame etape įstringa dėl įvairių priežasčių: dėl įdomios veiklos, dėl
visko, ką daro po truputį ir nieko labai gerai. Kai blaškomasi – nėra pažangos ir pasitenkinimo.
Branda – kai sukurta stabili ir nuosekliai tobulėjanti įmonė.
Verslininkystės paskirtis – tenkinti žmogaus poreikius. Augant poreikiams, keičiasi ir tobulėja
verslo organizavimo formos. Taigi, verslininkas, siekdamas naudos (pelno), turi tenkinti vartotojo
norus, pritaikyti savo verslą prie nuolat kintančių aplinkos sąlygų. Tai skatina diegti naujoves.
Verslininkystės procesą sudaro šešios tarpusavyje susijusios stadijos: 1) naujų idėjų paieška; 2)
verslininko ir jo komandos narių potencialo įvertinimas (asmeniniai gebėjimai lyginami su verslo
idėja); 3) verslo organizavimo formos pasirinkimas (individuali įmonė, ūkinė bendrija, uždaroji
akcinė bendrovė, akcinė bendrovė); 4) verslo plano rengimas; 5) verslui pradėti (plėtoti) reikalingų
išteklių paieška: 6) įkurtos verslo įmonės vadyba (struktūra, stilius, sėkmės veiksniai,
verslininkystės kliuviniai ir kt.). Visos šios stadijos yra vienodai reikšmingos, o nuoseklus
judėjimas nuo pirmosios iki šeštosios stadijos leidžia įvertinti verslininko organizacinius gebėjimus,
verslo aplinkos pobūdį, būtinų išteklių poreikį ir kt. bei priimti optimalius sprendimus.
Verslas neatsiejamas nuo pelno siekimo, teikiant prekes ar paslaugas, kurios tenkina vartotojų
poreikius, kurie yra beribiai, jie tenkinami gėrybėmis ir turi būti derinami su turimais ištekliais.
Ištekliai – visa, kas naudojama gėrybių gamyboje, t. y. darbas, žemė, įranga ir kt., kurie yra riboti.
Tai yra gamybos veiksniai. Gėrybes sudaro žmogaus sukurtos paslaugos, prekės ir pan., t. y. tai, kas
sukuriama patenkinant vartotojų poreikius. Tradicinių gamybos veiksnių sujungimas, siekiant gauti
kuo geresnių gamybos veiksnių savininko veiklos rezultatų, ir yra verslumas arba iniciatyva.
Verslumas turi būti pagrįstas ekonominiais skaičiavimais.
Verslumas būtinas įmonių savininkams, kad jų įmonė pagamintų daugiau reikiamų prekių bei
teiktų paslaugas. Verslumas neatsiejamas nuo naujų verslo galimybių paieškos, nuo naujų
technologijų, naujų kapitalo investavimo sričių naudojimo, nusistovėjusių stereotipų laužymo,
kuriam būdingas aktyvumas, dinamiškumas, kūrybiškumas, rizika.
2.1. Užduotis. Verslo ir verslumo samprata
Apibūdinkite savais žodžiais ir su metaforiškais pavyzdžiais verslo ir verslumo sampratą.

2.2. Verslo vizija, misija, vertybės
Verslo vizija. Labai sėkmingi verslai negali gyventi be vizijos. Vizija būtina, jeigu norima
nuosekliai ir sistemingai kurti savo klestintį verslą. Vizija – tai konkreti tikslo išraiška (rezultatas),
kurią norima turėti numatytu laiku konkrečioje vietoje. Seneka yra sakęs, kad žmogus, kuris nežino
į kurį uostą plaukia, joks vėjas nebus palankus. Todėl pereinant nuo amato prie verslo, kai verslas
išaugo iš kūdikystės, būtina turėti aiškią verslo viziją. Nėra lengva aiškiai įvardyti, kaip tu nori, kad
įmonė atrodytų po šiek tiek daugiau nei pusės metų. Vizija formuluojama 3–5 metams. Smulkiojo ir
vidutinio verslo įmonių tyrimas atskleidė, kad įmonės turinčios aiškią, užrašytą viziją, yra
vidutiniškai 30 proc. didesnės (apyvarta, žmonių skaičiumi), turi 25 proc. didesnę vertę (jas galima
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brangiau parduoti) ir jų augimas 50 proc. spartesnis. Kad įmonė augtų, reikia žinoti, kur einama. Tai
suteikia aiškumo.
Sukurti viziją nėra sudėtinga, bet reikia nuoseklių pastangų apmąstyti, kaip įmonė atrodys po 3–
5 m. Viziją geriausia rašyti būtuoju laiku, pvz.: mes pasiekėme. Taip lyg būtų ataskaita apie jau
pasiektus tikslus. Žmonės mąsto žodžiais ir jei sako ,,aš padarysiu“ programuoja save kokiam nors
veiksmui, bet jei sako ,,aš padariau“, mes jau programuojame, kad pasiekėme. Pati blogiausia frazė,
kurią daugelis kartoja: ,,aš bandysiu ar aš stengsiuosi“. Viziją rašydami mintį pateikime taip, tarsi
tai jau būtų pasiekta. Vis dėlto įmonės be vizijos išgyventi gali. Vizija – ne išgyvenimo, o sėkmingo
įmonės augimo sąlyga.
Verslo misija. Be vizijos, įmonėms reikia turėti ir misiją. Misija yra paaiškinama įmonės nauda
visuomenei. Misija yra ilgalaikė veiklos varomoji jėga ir kryptis, pagrindžianti veiklos paskirtį ir
prasmę. Pvz.: ,,Ikea“ misija – sukurti geresnį kasdienį gyvenimą daugeliui žmonių, dėl to mes
siūlome platų spektrą gerai suprojektuotų, funkcionalių namų apyvokos baldinių produktų už tokią
žemą kainą, kad kuo daugiau žmonių galėtų juos pirkti. Taigi misija nėra kas nors konkretaus.
Misija atsako į klausimus: kodėl įmonė egzistuoja? Ką gero teikia visuomenei? Kokia įmonės
pridėtinė vertė? Visais atvejais verslas yra tam, kad uždirbtų pinigus, spręsdamas kažkieno
problemą, ir suteikti vertę savo klientui. Klientas pirks ir mokės pinigus.
Verslo vertybės. Kiekvienas žmogus savo gyvenimo veiksmus grindžia vidinėmis vertybėmis.
Vertybės visada pasireiškia mūsų elgesiu, o ne žodžiais. Kai organizacija įsivardina vertybes ir jas
aptaria su darbuotojais, galima tikėtis labiau prognozuojamų ir siekiamų veiksmų. Kiekviena
didesnė ar mažesnė organizacija pasirenka vertybes, pvz.: pagarba, orientacija į tikslą, nuolatinis
tobulėjimas, sąžiningumas ir kt.
Vizija, misija, vertybės nėra būtini. Bet jei norime judėti pirmyn, pasiekti tikslų, pirmiausia
turime žinoti, ką norime pasiekti, kaip ir kodėl to sieksime. Versle labai svarbūs yra žmonės.
Metafora ,,netinkamus – iš autobuso, tinkamus į autobusą“ nurodo, kad ypač svarbūs yra tinkami
žmonės su tinkamomis vertybėmis.
Žmogaus elgesio motyvai ir vertybės versle gali būti tiek išoriniai, tiek vidiniai. Išoriniai
motyvai siejasi su pinigais, pelnu. Vidiniais motyvais siekiama patenkinti savo interesus, išbandyti
pajėgumą, kompetenciją, įveikti iššūkius ir kt. Visais atvejais vidinės motyvacijos versle pagrindas
yra:


kelti aiškius, konkrečius tikslus, kuriuos norima įgyvendinti;




išdrįsti siekti geriausių rezultatų;
neleisti nesėkmėms sugniuždyti iniciatyvą;

 norėti, tikėti, ketinti.
Tam, kad darbuotojas dirbdamas jaustųsi gerai ir tikėtų savo darbo prasme, įmonėje turi būti
aiški ir veikianti motyvacinė sistema. Jei tokios sistemos nėra arba ji praktiškai neįgyvendinama,
darbuotojas greitai pradeda nebejausti savo atliekamo darbo prasmės, mažėja jo iniciatyva. Tada
sukasi uždaras ratas, kai motyvaciją praradęs darbuotojas tampa nereikalingu.
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2.2. Užduotis. Verslo idėja
1. Savo iškeltai verslo idėjai suformuluokite verslo viziją, misiją.
2. Išskirkite savo asmenines vertybes.
3. Numatykite savo verslo idėjos vertybes.
4. Išskirkite savo verslo idėjos galimus motyvus.

2.3. Verslo sąlygos
Išskiriamos šios verslo funkcionavimo sąlygos:
1. Privati nuosavybė. Kai savininkas yra fizinis asmuo. Privačia nuosavybe siekiama geresnių
verslo rezultatų, efektyviausių sprendimų, tobulinant veiklos organizavimą, rodant iniciatyvą ir
elgiantis novatoriškai. Ir už visa tai prisiimant atsakomybę.
2. Verslumo laisvė. Kai verslininkas turi galimybę pasirinkti veiklos kryptį, numatyti
strategijas, racionaliai išnaudojant galimus ir turimus išteklius. Reikėtų sau atsakyti į klausimus: Ką
gaminti? Kaip gaminti? Kam gaminti?
3. Teisinė verslo apsauga. Visa teisinė bazė, reglamentuojanti ūkinę veiklą, verslo rėmimą ir
skatinimą.
4. Konkurencija. Tai kelių verslo subjektų, gaminančių tuos pačius ar panašius produktus ar
paslauga. T. y. varžymasis, siekiant tų pačių tikslų. Konkurencija skatina kurti, tiekti kuo
kokybiškesnes, išskirtinesnes prekes ar paslaugas, diegti naujas technologijas, tobulėti, ieškoti
gamybos išlaidų mažinimo galimybių, stebėti rinkos pokyčius.
Verslininkas gali pasiekti kokybiškai naujų rezultatų tik tais atvejais, kai išsiskiria
novatoriškumu, originalumu. Būtent išsiskiria. Kuo originalesnė ir ypatingesnė veikla, tuo labiau
išsiskiriama iš kitų rinkos dalyvių. Pranašumas kuria pelną, viršijantį vidutinį sektoriaus pelną, ir
padeda plėstis.
Verslas, kaip kūrybinė veikla, turi tris dalis:
1. Verslo kūryba perkant išteklius rinkoje. Tai komercinė kūryba, kurią verslininkas
panaudoja kuo palankesnėmis sąlygomis pirkdamas reikalingus verslui išteklius. Racionalus išteklių
pirkimas ir valdymas yra viena iš dviejų pagrindinių verslininkysčių.
2. Verslo kūryba, sujungiant gamybos išteklius ir gaminant prekes. Verslininkas turi
pasirinkti geriausią gamybos išteklių derinį ir gaminamos produkcijos kiekį ir kūrybiškai
organizuoti gamybinę ir komercinę veiklą, teikiančią didžiausią naudą. Svarbu pasirinkti tinkamas
gamybos išteklių rinkas ir išteklių pirkimo laiką mažiausiomis kainomis.
3. Verslo kūryba parduodant rinkoje savo prekes. Svarbu stebėti rinkos pokyčius ir nedelsiant
į juos reaguoti, ieškoti sprendimų kaip ir ką reikėtų keisti, siekiant geriau tenkinti rinkos poreikius,
daryti įtaką pirkėjams, tiekti naujas prekes į rinką, ieškoti naujų rinkų, derinti kainas, kurti
efektyvius ir ilgalaikius verslo santykius.
Verslas gali būti skirstomas pagal tam tikrus kriterijus:
1. Konkurencijos forma (verslo įmonė – tobula konkurentė, monopolininkė, monopolinė
konkurentė, oligopolininkė).
2. Rinkos, kuriose realizuojamos įmonės gaminamos prekės (vartojimo prekių rinkos,
gamybos išteklių rinkos, vertybinių popierių ir valiutos rinkos).
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3. Pelningumas (labai pelningas verslas, pelningas verslas, nepelningas verslas).
4. Ekonominės rizikos laipsnis (labai rizikingas verslas, rizikingas ar nedidelės rizikos
verslas).
5. Įmonės dydis (smulkus, vidutinis, stambus verslas).
6. Perspektyvumas (labai perspektyvus, perspektyvus, neperspektyvus verslas).
7. Juridinė forma (individuali įmonė, moji bendrija, akcinė bendrovė, kooperatinė bendrovė,
ūkinė bendrija, valstybinė įmonė).
Klasikinės verslo organizavimo formos:
1. Privačios (individualios) įmonės. Kai nuosavybė priklauso vienam asmeniui.
2. Įmonės, kurias sudaro partneriai ūkinės bendrijos. Kai nuosavybė yra atskirų savininkų
kapitalas.
3. Akcinės bendrovės (atvirosios ir uždarosios akcinės bendrovės, korporacijos). Kai
nuosavybė priklauso akcininkams, priimantiems svarbiausius disponavimo nuosavybe sprendimus,
bet neatsakantiems savo turtu už įmonės veiklos rezultatus ir skolas.
2.4. Populiariausios verslo formos Lietuvoje
Lietuvoje yra šios verslo formos: individuali veikla pagal pažymą, verslo liudijimas, mažoji
bendrija, uždaroji akcinė bendrovė, individuali įmonė, viešoji įstaiga, kt.
Dažniausios verslo formos bus aptariamos toliau detaliai.
2.4.1. Individuali veikla
Individuali veikla pagal pažymą – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra
įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta
veikla. Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios
dieną. Prašymą galima pateikti nuvykus į VMI skyrių, paštu ar elektroniniu būdu per Mano VMI
sritį. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, reikia pateikti VMI prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas po veiklos nutraukimo dienos.
Pagal išduodamą pažymą galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą, išskyrus tam tikrus atvejus
kai yra privaloma įsteigti įmonę arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla. 1
lentelėje išvardintos veiklos rūšys, kurias gali vykdyti tik įmonės (žr. 2.1 lentelę).
Jeigu teisės aktai nedraudžia gyventojui kaip fiziniam asmeniui (neįsteigus juridinio asmens)
vykdyti tam tikros ekonominės veiklos, tai jis tą veiklą gali vykdyti, nors jai ir reikalinga licencija
ar bet koks kitas leidimas.
Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų
metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias
pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms
uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t. y.
30 proc. gautų individualios veiklos pajamų. Pasibaigus metams asmenys deklaruoja savo pajamas,
bei sumoka nustatytus mokesčius.
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2.1 lentelė. Kokią veiklą gali vykdyti tik juridiniai asmenys
Veiklos pavadinimas




























Asmenų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu vidaus vandenų transportu, mokymas.
Motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių rengimas.
Vidaus vandenų transporto specialistų rengimas.
Vairavimo mokymas.
Šilumos gamyba.
Karšto vandens tiekimas.
Bendrų socialinių paslaugų teikimas.
Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinė priežiūra.
Centrinio depozitoriumo veikla.
Krovinių vežimas laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje.
Laivų agentavimo paslaugos.
Gelbėjimosi, priešgaisrinių, laivų takelažo priemonių, slėgio, temperatūros, elektros, signalizacijos,
automatikos bei kitų prietaisų ir aparatūros gamyba, remontas, tikrinimas ir bandymas bei atitinkamų tai
patvirtinančių pažymėjimų išdavimas.
Navigacinių, radionavigacinių ir optinių prietaisų gamyba, remontas, tikrinimas ir bandymas bei atitinkamų
tai patvirtinančių pažymėjimų išdavimas.
Jūrlapių, įskaitant elektroninius jūrlapius, ir kitų navigacinių dokumentų bei literatūros, susijusios su saugia
laivyba, koregavimas ir platinimas.
Ryšio su laivais paslaugų teikimas.
Locmanų patarnavimai.
Laivų vilkimas (buksyravimas), laivų gelbėjimo ir povandeniniai techniniai darbai.
Uostų akvatorijų, bendrojo naudojimo vandens kelių gylių matavimas.
Jūrų krovinių krovimas.
Laivų švartavimas.
Laivų projektavimo ir konstravimo darbai, laivų statyba ir remontas.
Tarpininkavimas įdarbinant jūrininkus arba vertimasis jūrininkų įdarbinimu laivuose.
Akredituotų mokymo įstaigų veikla.
Antžeminio aptarnavimo paslaugų teikimas
Orlaivių techninės priežiūros, gamybos ir projektavimo paslaugos.
Oro navigacijos paslaugų teikimas.
Oro uostų eksploatavimas.

Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos
žurnalą, taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: sąskaitą
faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą arba kasos aparato kvitą. Detalesnė informacija nustatyta gyventojų,
besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės
apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d.
įsakymą Nr. 1K-040 ,,Dėl gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus,
įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.93C3137C99BF/pvkTcuChXl).
2.4.2. Verslo liudijimas
Verslo liudijimas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio
pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų) ir gali verstis tam tikra veikla. Pajamų
mokesčio dydį nustato savivaldybės, Verslo liudijimo skaičiuoklėje galite susiskaičiuoti, kiek
kainuotų verslo liudijimas konkrečiai veiklai. Svarbu tai, kad pagal verslo liudijimą galima verstis
tik tam tikromis individualios veiklos rūšimis (veiklų klasifikatorius). Norėdami įsitikinti, ar Jūsų
planuojama veikla galima su verslo liudijimu, Jums reikia žinoti Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus (EVRK) kodą, kurį galite rasti čia arba skambinti į Lietuvos statistikos
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departamentą. Informaciją, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo liudijimu, pagal EVRK kodą
Jums suteiks Valstybinė mokesčių inspekcija tel. 1882.
Dėl Verslo liudijimo išdavimo reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos valstybinę
mokesčių inspekciją (VMI) arba elektroniniu būdu per portalą Mano VMI. Verslo liudijimas gali
būti išduodamas asmens pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 kalendoriniams metams ir
ne trumpiau kaip 5 dienoms, išskyrus prekybos verslo liudijimus (prekybos verslo liudijimai gali
būti išduodami 1 ar kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui, tačiau negali viršyti 1
kalendorinių metų).
Įsigijus verslo liudijimą veiklos apskaita yra itin paprasta. Asmenys, kurie veiklos pajamoms
apskaityti nenaudoja kasos aparato, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą. Esant pirkėjo
pageidavimui, privaloma išrašyti pirkimo-pardavimo kvitus. Išsamiau su apskaitos tvarka galite
susipažinti gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 ,,Dėl gyventojų,
įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.78F20B6EB42F/YxZKaNDSYT).
Veiklą, įsigijus verslo liudijimą, galima vykdyti tik tuo atveju, jeigu gyventojas neprivalo
registruotis ir nėra įregistruotas PVM mokėtoju.
Prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki
4500 eurų prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems
fiziniams asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 1797 (2016-11-16 nutarimo Nr.
1146 redakcija) nurodytas išimtis: prekybą automobiliais, motociklais, mopedais, žemės ūkio ir
maisto produktus parduoti kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui.
Išduotas paslaugų bei gamybos verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo
gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei
individualią veiklą įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti
paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš
juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime
nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4500 eurų per mokestinį laikotarpį.
Verslo liudijimas yra panašus į individualios veiklos pažymą. Sekančiame poskyryje bus
palyginamos verslo liudijimo ir individualios veiklos pažymos.
2.4.3. Verslo liudijimo ir individualios pažymos palyginimas
Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą, arba kitaip dar
vadinamą patentą, iš anksto reikia sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o vykdant veiklą
pagal individualios veiklos pažymą – pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus mokestiniam
laikotarpiui nuo faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo. Verslo liudijimo ir individualios
pažymos palyginimas padės įvertinti, kuri verslo forma yra tinkamesnė pasirinkai veiklai (žr. 2.2
lentelę).
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2.2 lentelė. Individualios pažymos ir verslo liudijimo palyginimas
Kriterijai
Pagrindinis
skirtumas

Veiklos
apribojimai

Veiklos
laikotarpis
Kitų
darbuotojų
samdymas
Apskaita ir
mokesčiai

Individualios veiklos pažyma
GPM mokamas pasibaigus mokestiniam
laikotarpiui nuo apmokestinamųjų pajamų
apmokestinamųjų pajamų, t. y. faktiškai
gautų pajamų ir išlaidų skirtumo
Visa komercinė/gamybinė veikla, išskyrus
tas, kurias gali vykdyti juridinis asmuo arba
turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos
rūšies veikla (negalima nekilnojamų pagal
prigimtį daiktų pardavimo/nuomos veikla)

Verslo pažyma
Iš anksto mokamas fiksuotas GPM mokestis
(nepriklausantis nuo gautų pajamų dydžio)

Galima įdarbinti darbuotojus

 Galimos veiklos išvardintos individualios
veiklos rūšių sąraše
 PVM mokėtojai negali vykdyti individualios
veiklos pagal verslo liudijimą
 prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai
per kalendorinius metus gali parduoti prekių
iki
4500
EUR
prekybos
veiklos
nevykdantiems juridiniams asmenims ir
prekybos veiklą vykdantiems fiziniams
asmenims, išskyrus prekybą automobiliais,
motociklais, mopedais, žemės ūkio ir maisto
produktus parduoti kitam prekybos veiklą
vykdančiam fiziniam asmeniui.
 paslaugų bei gamybos verslo liudijimas
suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti
savo gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir
prekybos verslo liudijimus įsigijusiems
gyventojams
bei
individualią
veiklą
įregistravusiems gyventojams), taip pat
parduoti savo gamybos prekes ir teikti
paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties
patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu
iš juridiniams asmenims parduotų savo
gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš
verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos
nėra didesnės kaip 4500 € per mokestinį
laikotarpį
Veiklos laikotarpis neribotas; trukmė nurodoma
prašyme Veiklos
(maksimali
1 kalendoriniai
metai;
laikotarpis
neribotas; trukmė
nurodoma praš
minimali –– prekybai
prekybai 11diena,
diena,
o
paslaugoms
bei
o paslaugoms bei gamybai
5 pasi
gamybai 5 pasirinktos dienos). Verslo liudijimą
galima pratęsti
Galima į verslo liudijimą įrašyti vieną artimą
asmenį, bet tai nebus jo įdarbinimas

Gyventojo individualios veiklos pajamų
išlaidų – apskaitos žurnalas arba kasos
aparato
žurnalas.
Apskaičiuojant
apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų
pajamų
galima
atimti
leidžiamus
atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms
uždirbti). Šiuo atveju būtina kaupti išlaidas
pagrindžiančius dokumentus. Supaprastinta
tvarka – 30% leidžiami atskaitymai nuo
pajamų. Nuo 2019-01-01:GPM – 15% nuo
apmokestinamųjų pajamų (atėmus mokesčio
kreditą), tai būtų:

5% – kai pelnas neviršija 20 000
€,

kai metinis pelnas viršys 20 000
€ per metus, taikomas tarifas didės, kol
pasieks nekintantį 15% tarifą;

15% – kai pelnas sieks 35 000 €
ir daugiau per metus. Mokama 1 kr./m.
PSD – 6,98% nuo MMA kas mėnesį (šiuo

Pajamų-išlaidų apskaitos žurnalas arba kasos
operacijų žurnalas. Nuo 2019-01-01: GPM
fiksuotas: kiekvienoje savivaldybėje, kiekvienai
veiklai skirtingas; PSD – 6,98% nuo MMA. PSD
įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už
kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta
nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo
liudijimo galiojimo laikotarpio. VSD –8,72% nuo
MMA (48,40 €) arba 10,52% nuo MMA (58,39€),
jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas
1,8% arba 11,72% nuo MMA (65,05 €), jei asmuo
dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3%) jei
verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki
paskutinės jo dienos. Jei verslo liudijimas galioja
ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos
apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo
galiojimo laikotarpiui. GPM (fiksuota pajamų
mokestį) galima pasiskaičiuoti pasinaudojus VMI
verslo liudijimo skaičiuokle. VSD ir PSD mokestį
galima pasiskaičiuoti pasinaudojus Sodros verslo

Neribotas
Neribotas
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metu 555 € x 0,0698 = 38,74 €/ mėn.).
Pasibaigus metams, jei asmens faktiškai
gautos pajamos viršija 12 MMA, tuomet
reikia mokėti papildomai 6,98% nuo 90%
apmokestinamųjų pajamų. VSD – 12,52%,
arba 14,32 % jei asmuo kaupia pensijai
papildomai 1,8 %, arba 15,52 % jei asmuo
kaupia pensijai papildomai 3 proc. nuo 90%
apmokestinamųjų
pajamų.
Asmenys,
vykdantys veiklą su individualios veiklos
pažyma privalomai draudžiami pensijų,
ligos, motinystės socialiniu draudimu. Todėl
jie turi teisę gauti numatytas išmokas
(senatvės pensiją, ligos, motinystės, tėvystės,
vaiko
priežiūros
išmokas).Asmuo
besiverčiantis individualia veikla PER
METUS negali sumokėti įmokų nuo daugiau
nei 43 VDU sumos – 48 856,60 €:
 VSD – 6 116,85 €;
 VSD – 6 996,27 € (jei kaupia
pensijai papildomai 1,8 proc.);
 VSD – 7 582,54 €(jei kaupia
pensijai papildomai 3 proc.);
 PSD – 3 410,19 €.
Jei gyventojas yra PVM mokėtojas arba
priskiria turtą individualiai veiklai – pajamos
pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos
principą, jei ne – pinigų apskaitos principą.
Mokesčius
apsiskaičiuoti
galima
pasinaudojus
individualios
veiklos
skaičiuokle.

liudijimo skaičiuokle. Gauti mokestiniu laikotarpiu
iki 45 000 € pajamų iš vykdomos individualios
veiklos, įsigijus verslo liudijimus. Kai vykdoma
kelių rūšių veikla pajamos sumuojamos. Gautų
pajamų dalis, viršijusi 45000 €, apmokestinama
15% tarifu kaip individualios veiklos pajamos su
pažyma.

2.4.4. Mažoji bendrija
Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nariai savo
turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles. Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau
kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas). Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią
įstatymų nedraudžiamą veiklą.
Nors mažojoje bendrijoje ir nereikalaujama turėti minimalų įstatinį kapitalą, mažosios bendrijos
nariai moka įnašus (jų dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi narių susirinkime), o mažosios bendrijos
pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui (galima numatyti ir kitokią pelno skirstymo
tvarką).
Mažoji bendrija gali būti steigiama elektroniniu būdu naudojant pavyzdinius steigimo
dokumentus per Registrų centro savitarnos sistemą.
Privalumai:
1. Ribota narių atsakomybė, t. y. nepasisekus verslui nariai rizikuoja tik savo įnašu, taip
apsaugodami savo asmeninį turtą (palyginimui – už neįvykdytas IĮ prievoles savininkas atsako savo
asmeniniu turtu);
2. Netaikomas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas (palyginimui – UAB įstatinis
kapitalas yra 2 500 Eur);
3. Galimybė savanoriškai pasitraukti iš verslo, t. y. mažosios bendrijos narys gali išeiti iš
bendrijos atsiimdamas savo įnašą, taip pat galima parduoti ar kitaip perleisti nario teises kitiems
asmenims.
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Trūkumai:
1. Steigėju / nariu gali būti tik fizinis asmuo, iš viso ne daugiau kaip 10 (palyginimui – UAB
akcininku gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, o akcininkų skaičius ribojamas iki 249);
2. Kadangi nėra nustatyta aiški balsavimo ir pelno paskirstymo tvarka – gali būti sunkiau
spręsti mažosios bendrijos narių tarpusavio ginčus;
3. Mažosios bendrijos buhalterinė apskaita tik kai kuriais atvejais yra paprastesnė nei UAB
(pvz., kai mažoji bendrija neturi darbuotojų ar kai nėra PVM mokėtoja).
2.4.5. Mažosios bendrijos ir individualios veiklos pagal pažymą palyginimas
Mažosios bendrijos ir individualios veiklos pagal pažymą palyginimas pagal pagrindinius
skirtumus, veiklos apribojimus, veiklos laikotarpį, samdomus darbuotojus, apskaitą ir mokesčius
pateiktas 2.3 lentelėje.
2.3 lentelė. Individualios veiklos ir mažosios bendrijos palyginimas
Pagrindinis
skirtumas

Veiklos
apribojimai

Veiklos
laikotarpis
Kitų
darbuotojų
samdymas
Apskaita ir
mokesčiai

Individualios veiklos pažyma
1. IDV buhalteriją lengviau tvarkyti.
2. IDV lengviau pradėti veiklą ir ją
nutraukti.

Visa
komercinė/gamybinė
veikla,
išskyrus tas, kurias gali vykdyti juridinis
asmuo arba turėti leidimą suteikiantį teisę
verstis tos rūšies veikla (negalima
nekilnojamų
pagal
prigimtį
daiktų
pardavimo/nuomos veikla).

Neribotas
Galima įdarbinti darbuotojus
Gyventojo individualios veiklos pajamų
išlaidų – apskaitos žurnalas arba kasos
aparato žurnalas.
Apskaičiuojant
apmokestinamąsias
pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti
leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas
pajamoms uždirbti). Šiuo atveju būtina
kaupti išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
Supaprastinta tvarka – 30% leidžiami
atskaitymai nuo pajamų (nebūtina kaupti
išlaidas pagrindžiančių dokumentų ir žurnale
pildyti išlaidų grafos).
Nuo 2019-01-01:

Mažoji bendrija
Ribota narių atsakomybė, t. y. nepasisekus
verslui nariai rizikuoja tik savo įnašu, taip
apsaugodami savo asmeninį turtą (palyginimui –
už neįvykdytas IDV prievoles savininkas atsako
savo asmeniniu turtu);
1. Sudėtingesnė buhalterija.
2. Veiklos nutraukimo atveju reikia
likviduoti įmonę, o tai ilgas ir sudėtingas
procesas.
3. MB skirtas tiems, kas kuria verslą kartu –
asmenys tampa bendrasavininkai. Pvz., IDV
veiklą vykdo 1 asmuo. Jei veiklą nori vykdyti 2 ir
daugiau asmenų, tai kiekvienas turi išsiimti IDV
pažymą ir sudaryti jungtinę veiklos sutartį.
Steigėju / nariu gali būti tik fizinis asmuo, iš
viso ne daugiau kaip 10 (palyginimui – UAB
akcininku gali būti tiek fizinis, tiek juridinis
asmuo, o akcininkų skaičius neribojamas);
Mažosios bendrijos buhalterinė apskaita tik
kai kuriais atvejais yra paprastesnė nei UAB
(pvz., kai mažoji bendrija neturi darbuotojų ar kai
nėra PVM mokėtoja).
Neribotas
Galima įdarbinti darbuotojus
Pagrindiniai mokesčiai:
 Pelno mokestis (PM) – 15% nuo pelno.
Lengvatos:
 5% tarifas taikomas, jeigu vidutinis
darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, metinės
pajamos neviršija 300 000 €, MB nariai neturi
daugiau kaip 50% akcijų ar dalių kitose įmonėse.
 0 proc. mokesčio tarifas taikomas naujai
įregistruotam vienetui už pirmąjį mokestinį
laikotarpį, jeigu:
o per pirmą mokestinį laikotarpį
vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų
skaičius neviršija 10 žmonių ir
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GPM – iki 15% nuo apmokestinamųjų
pajamų (atėmus mokesčio kreditą), tai būtų:
 5% – kai pelnas neviršija 20 000 €;
 kai metinis pelnas viršys 20 000 €
per metus, taikomas tarifas didės,
kol pasieks nekintantį 15% tarifą;
 15% – kai pelnas sieks 35 000 € ir
daugiau per metus.
 Mokama 1 kr./m.
PSD
–
6,98%
nuo
90%
apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir
PSD įmokų) sumos.
6,98% nuo MMA kas mėnesį (šiuo
metu 555 € x 0,0698 = 38,74 €/ mėn.). Jei
asmuo dirba pagal darbo sutartį, yra
valstybės
tarnautojas,
pareigūnas,
pensininkas, neįgalus ar socialiai draustas,
gali PSD įmokų kas mėnesį nemokėti.
Šiuo atveju pasibaigus metams, jei
asmens faktiškai gautos pajamos viršija 12
MMA, reikia mokėti papildomai skirtumą
6,98% nuo 90% apmokestinamųjų pajamų.
VSD – 12,52%, arba 14,32% jei asmuo
kaupia pensijai papildomai 1,8 %, arba
15,52 % jei asmuo kaupia pensijai
papildomai 3% nuo 90% apmokestinamųjų
pajamų.
Asmenys,
vykdantys
veiklą
su
individualios veiklos pažyma privalomai
draudžiami pensijų, ligos, motinystės
socialiniu draudimu. Todėl jie turi teisę gauti
numatytas išmokas (senatvės pensiją, ligos,
motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros
išmokas).
Asmuo besiverčiantis individualia
veikla per metus negali sumokėti įmokų
nuo daugiau nei nuo 43 VDU sumos – 48
856,60 €:
 VSD – 6 116,85 €;
 VSD – 6 996,27 € (jei kaupia
pensijai papildomai 1,8 %) ;
 VSD – 7 582,54 € (jei kaupia
pensijai papildomai 3 %) ;
 PSD – 3 410,19 €.
Jei gyventojas yra PVM mokėtojas arba
priskiria turtą individualiai veiklai – pajamos
pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos
principą, jei ne – pinigų apskaitos principą.
Mokesčius
apsiskaičiuoti
galima
pasinaudojus
individualios
veiklos
skaičiuokle.

o

pirmo mokestinio laikotarpio pajamos
neviršija 300 000 eurų bei
o kurio dalyvis (dalyviai) yra fizinis
asmuo (fiziniai asmenys), ir tik tuo
atveju, kai per tris vienas po kito
einančius mokestinius laikotarpius,
įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį:
vieneto veikla nėra sustabdoma,
vienetas
nėra
likviduojamas,
reorganizuojamas ir vieneto akcijos
(dalys, pajai) nėra perleidžiamos
naujiems dalyviams.
 Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21%.
MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu
pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45
000 € arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių,
vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14
000 €.
 Nekilnojamojo turto mokestis (jei MB
turi registruoto turto) – 0,3 – 3%.

2.4.6. Uždaroji akcinė bendrovė
Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai
reiškia, kad akcininkai savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles. UAB įstatinis kapitalas
turi būti ne mažesnis kaip 2 500 Eur. UAB gali steigti tiek vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar
juridinių asmenų, o akcininkų skaičius neribojamas. Akcininkas gali parduoti ar kitaip perleisti
(pvz., dovanoti, mainyti ir pan.) savo turimas UAB akcijas.

58
Svarbiausius sprendimus akcininkai priima balsavimu. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą,
todėl balsuojant visuotiniame akcininkų susirinkime didžiausią įtaką turi daugiausia akcijų įsigijęs
asmuo. UAB turi būti vienasmenis valdymo organas – vadovas, gali būti sudaromas ir kolegialus
valdymo organas – valdyba.
Privalumai:
1. Nepasisekus verslui akcininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į UAB, taip
apsaugodamas savo asmeninį turtą;
2. Norint pritraukti papildomų lėšų, UAB gali išleisti naujas akcijas, kurias įsigydami
akcininkai sumoka nustatytą pinigų sumą;
3. Galimybė pasitraukti iš verslo perleidžiant UAB akcijas kitiems asmenims ar
parduodant verslą;
4. UAB mokestinės lengvatos: jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir
mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur, taikomas lengvatinis 5% pelno mokesčio
tarifas vietoje įprasto 15% tarifo.
Trūkumai:
1. Steigiant UAB privaloma įnešti ne mažiau kaip 2 500 Eur įstatiniam kapitalui;
2. Akcininkai gali išsimokėti UAB uždirbtą pelną tik per dividendus (jei UAB dirba
pelningai) arba gaunant darbo užmokestį, tačiau tokiu atveju reikės mokėti didelius mokesčius.
2.4.7. Individuali įmonė
Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad už
IĮ neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. IĮ steigėju ir savininku gali būti tik vienas
fizinis asmuo, kuris negali būti kitos IĮ savininku.
IĮ steigimas rekomenduojamas, jei verslas yra individualus, skirtas 1 asmeniui, o pasirinkta
veiklos rūšis nerizikinga. Jei verslas nepasisektų, IĮ savininkas turės asmeniškai atsakyti už
neįvykdytus IĮ įsipareigojimus. Kadangi įstatymai nereikalauja minimalaus pradinio kapitalo, verslą
galima pradėti turint gerą idėją bei nedideles pradines lėšas.
Privalumai:
1. Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui (palyginimui – UAB minimalus įstatinis
kapitalas yra 2 500 Eur);
2. Paprasta išsiimti pelną – IĮ savininkas bet kuriuo metu gali paimti IĮ pinigus ar kitą turtą
savo asmeniniams poreikiams (to negalima padaryti UAB);
3. Savo įmonėje savininkas gali dirbti vienas, nesudarant darbo sutarties, todėl reikia
mokėti mažesnius mokesčius. Esant reikalui galima įdarbinti ir kitus asmenis;
4. IĮ galima pertvarkyti į UAB;
5. IĮ mokestinės lengvatos: jei vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir
mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur, taikomas lengvatinis 5% pelno mokesčio
tarifas vietoje įprasto 15% tarifo (mokestinės lengvatos nesiskiria nuo UAB).
Trūkumai:
1. Jei verslas nuostolingas, IĮ gali bankrutuoti, tačiau savininkas savo turtu atsako už
neįvykdytus IĮ įsipareigojimus;
2. IĮ savininku gali būti tik vienas asmuo, jis negali įsteigti IĮ kartu su partneriais;
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3. Negalima išleisti naujų akcijų, taip pritraukiant lėšas;
4. IĮ buhalterinė apskaita daugeliu atvejų nėra paprastesnė lyginant su UAB.
2.4.8. Viešoji įstaiga
Viešoji įstaiga (VšĮ) yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio
tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ gali steigti tiek
vienas, tiek daugiau fizinių ir / ar juridinių asmenų, steigėjų skaičius neribojamas.
Privalumai:
1. Ribota civilinė atsakomybė – dalininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė į VšĮ, taip
apsaugodamas savo asmeninį turtą;
2. Nereikia įnešti lėšų įstatiniam kapitalui (palyginimui – UAB minimalus įstatinis
kapitalas yra 2 500 Eur);
3. Pelno nesiekiantys vienetai gali susimažinti apmokestinamąjį pelną lėšomis, tiesiogiai
skiriamomis, t. y. faktiškai patirtomis, einamąjį mokestinį laikotarpį arba numatomomis tiesiogiai
skirti per du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus
tenkinančiai veiklai finansuoti.
4. VšĮ gali vykdyti komercinę veiklą;
5. VšĮ gali gauti paramą iš juridinių asmenų ir 2% paramą iš gyventojų;
6. Galimybė pasitraukti iš veiklos perleidžiant dalininko teises kitiems asmenims;
7. Galimybė pritraukti papildomų lėšų priimant į VšĮ naujus dalininkus.
Trūkumai:
1. VšĮ pelnas negali būti išmokamas dalininkams, todėl dalininkai pinigus iš įmonės gali
gauti tik išmokant darbo užmokestį;
2. VšĮ negali būti pertvarkyta į UAB;
3. VšĮ gali verstis tik jos įstatuose nurodyta veikla.
2.4.9. Populiariausių juridinių asmenų palyginimas
Populiariausių juridinių asmenų palyginimas pagal dalyvių skaičių, minimalaus kapitalo dydį,
atsakomybę, sprendimo priėmimo (balsavimo) principą, apskaitą pateiktas 2.4 lentelėje.
2.4 lentelė. Populiariausių juridinių asmenų palyginimas
Vertinimo
kriterijai

Mažoji bendrija
(MB)

Dalyvių
skaičius

Nuo 1 iki 10 narių
(tik fiziniai
asmenys)

Minimalaus
kapitalo
dydis

Nėra nustatytas,
gali ir piniginis
įnašas, ir
materialus įnašas

Uždaroji akcinė
bendrovė
(UAB)
Nuo 1 (skaičius
neribojamas)

Akcinė
bendrovė
(AB)
Nuo 1 (skaičius
neribojamas)

Individuali
įmonė
(IĮ)
1 savininkas
(fizinis asmuo)

2500 €

25 000 €

Nėra

Viešoji įstaiga
(VšĮ)
Dalininkai
(skaičius
neribojama) arba 1
savininkas. Gali
steigti fiziniai ir
juridiniai asmenys.
Neapibrėžtas
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Atsakomybė

Ribota civilinė
atsakomybė
(įmonė atsako tik
savo turimu turtu)

Ribota civilinė
atsakomybė
(įmonė atsako tik
savo turimu turtu)

Ribota civilinė
atsakomybė
(įmonė atsako
tik savo turimu
turtu)

Sprendimo
priėmimo
(balsavimo)
principas

1 narys – 1 balsas,
tačiau, kai MB turi
vadovą,
nuostatuose gali
būti nustatyta
kitaip

Jei visos UAB
akcijos,
suteikiančios
balsavimo teisę,
yra vienodos
nominalios vertės,
kiekviena akcija
visuotiniame
akcininkų
susirinkime
suteikia vieną
balsą

Apskaita

Neprivalomas
buhalteris
(buhalteriją gali
tvarkyti ir MB
nariai pagal 38
VAS)

Privalomas
buhalteris arba
sutartis su
buhalterinę
apskaitą
vykdančia įmone

Jei visos AB
akcijos,
suteikiančios
balsavimo teisę,
yra vienodos
nominalios
vertės,
kiekviena akcija
visuotiniame
akcininkų
susirinkime
suteikia vieną
balsą
Privalomas
buhalteris arba
sutartis su
buhalterinę
apskaitą
vykdančia
įmone

Neribota
civilinė
atsakomybė
(savininkas
atsako visu savo
nuosavu turtu)
Sprendimus
priima
savininkas

Ribota civilinė
atsakomybė
(įmonė atsako tik
savo turimu turtu)

Neprivalomas
buhalteris

Privalomas
buhalteris arba
sutartis su
buhalterinę
apskaitą
vykdančia įmone

Dalininkai
sprendimus priima
balsavimu. 1
dalininkas -1 balsą

2.3. Užduotis. Verslo formos
1. Savo draugui paaiškinkite, kas yra individuali veikla pagal pažymą ir verslo
liudijimas.
2. Padiskutuokite grupelėse ir nubraižykite schematiškai individualios veiklos ir verslo
liudijimo pagrindinius skirtumus, veiklos apribojimus, laikotarpį, kitų darbuotojų samdymą,
apskaitos ypatumus.
3. Apibūdinkite mažąją bendriją ir išskirkite mažosios bendrijos privalumus ir
trūkumus.
4. Padiskutuokite grupelėse ir nubraižykite schematiškai individualios veiklos ir
mažosios bendrijos pagrindinius skirtumus, veiklos apribojimus, laikotarpį, kitų darbuotojų
samdymą, apskaitos ypatumus.
5. Apibūdinkite uždarąją akcinę bendrovę ir išskirkite uždarosios akcinės bendrovės
privalumus ir trūkumus.
6. Apibūdinkite individualią įmonę ir išskirkite jos privalumus ir trūkumus.
7. Apibūdinkite viešąją įstaigą ir išskirkite jos privalumus ir trūkumus.
8. Padiskutuokite grupelėse ir nubraižykite schematiškai populiariausių juridinių
asmenų formas pagal dalyvių skaičių, minimalaus kapitalo dydį, atsakomybę, sprendimo
priėmimo (balsavimo) principą, apskaitą.
9. Numatykite ir pagrįskite savo iškeltai verslo idėjai verslo organizavimo formą.
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2.4.10. Verslo steigimo procedūros ir dokumentai
Individualios veiklos registravimas. Norint įsigyti individualios veiklos pažymą, reikia
Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti užpildytą nustatytą prašymo registruoti formą REG812.
Duomenis ir dokumentus mokesčių inspekcijai galima pateikti atvykus į mokesčių inspekcijos
skyrių asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Taigi – individualios veiklos registravimas gali
įvykti ir internetu. Individualios veiklos pažyma internetu išduodama užpildžius prašymą
elektroniniu būdu per Mano VMI sritį. Prisijungti prie šios sistemos galite su elektronine
bankininkyste arba mobiliuoju parašu. Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip
veiklos vykdymo pradžios dieną. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, reikia pateikti VMI
prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos.
Ši veiklos pažyma išduodama neribotam laikotarpiui. Tačiau pasibaigus mokestiniam
laikotarpiui, apskrities VMI privaloma pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti
gyventojų pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų, gautų per kalendorinius metus.
Verslo liudijimo registravimas. Norint įsigyti verslo liudijimą, reikia pirmiausia patikrinti, ar
Jūsų pasirinktai veiklai vykdyti yra išduodami verslo liudijimai. Nuo veiklos rūšies ar jos porūšio
pasirinkimo gali priklausyti mokesčio už verslo liudijimą dydis. Šis dydis priklauso ir nuo verslo
liudijimo galiojimo laiko.
Teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai turite pateikti šiuos dokumentus (atvykus į
mokesčių inspekcijos skyrių asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu):
 prašymą verslo liudijimui įsigyti;
 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 kitus atskirais atvejais reikalingus dokumentus (dokumentą, kuriuo remiantis gali
būti taikomas mažesnis savivaldybės tarybos nustatytas pajamų mokestis, autorinę licencinę sutartį,
sudarytą su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais, kt.).
Verslo liudijimas išduodamas per 4 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos. Verslo
liudijimai gali būti išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, kuris gali būti ne
ilgesnis kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos. Prekybos verslo liudijimai išduodami
pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, skaičiuojamam dienomis. Trumpiausias laikotarpis
yra viena diena. Paslaugų ir gamybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių
metų laikotarpiui (skaičiuojamam dienomis), bet ne ilgiau kaip kalendoriams metams ir ne trumpiau
kaip 5 kalendorinėms dienoms, kurios neprivalo eiti paeiliui.
Už pajamas, gautas iš atskiros veiklos pagal verslo liudijimą, reikia sumokėti nustatyto dydžio
pajamų mokestį iki verslo liudijimo išdavimo dienos. Fiksuoto pajamų mokesčio dydžius nustato
kiekvienos savivaldybės taryba kasmet.
Visa informacija apie individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimą, veiklos registravimo
tvarką, veiklos pajamas, leidžiamus atskaitymus, buhalterinės apskaitos tvarkymą, pajamų
deklaravimą ir pan., pateikiama VMI svetainėje (Mokesčių informacijos centro tel. 8 700 55 882
arba 8 5 255 31 90, trumpasis 1882).
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Įmonės registravimas. Juridinio asmens steigimas apima procesą nuo sprendimo priėmimo
steigti pasirinktos teisinės formos juridinį asmenį (toliau – JA) iki jo įregistravimo JA registre.
Galima išskirti kelis įmonių steigimo etapus, būdingus bet kurios teisinės formos JA:
1. Aiškus veiklos tikslų ir uždavinių pasirinkimas;
2. Tinkamiausios įmonės teisinės formos (pagal būsimą veiklą) pasirinkimas;
3. Buveinės patalpų pasirinkimas; patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas JA
buveinei (notariškai patvirtintas), jei patalpų savininkas nėra steigėjas;
4. JA pavadinimo pasirinkimas ir registravimas. Galima pateikti prašymą Juridinių asmenų
registro tvarkytojui dėl laikino pavadinimo įtraukimo į Juridinių asmenų registrą (JAR-5);
5. Steigimo dokumento surašymas (steigimo aktas – kai steigėjas vienas, steigimo sutartis
– kai steigėjų daugiau nei vienas);
6. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas. Steigėjai turi teisę patys pasirinkti banką. JA
įgalioti asmenys, atidarantys JA vardu banko sąskaitą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą ir steigimo sandorį (steigimo sutartį ar aktą). Vėliau, įregistravus JA, kaupiamoji
sąskaita keičiama į einamąją banko sąskaitą (pateikus JA registravimo pažymėjimą, vadovo
paskyrimą patvirtinantį dokumentą, vadovo asmens dokumentą ir JA antspaudą);
7. Reikalingų pradinių įnašų apmokėjimas (jei tokie numatyti). Pradiniai įnašai mokami tik
pinigais į kaupiamąją sąskaitą.
8. Įstatų / nuostatų parengimas. Tai yra dokumentas, kuriuo JA vadovausis savo veikloje;
9. Steigiamojo susirinkimo sušaukimas. Jo metu patvirtinami įstatai, išrenkami valdymo,
priežiūros organai (vadovas, valdyba, taryba ir kt.), įgaliojimų atstovauti Juridinių asmenų registre
suteikimas. Jei yra vienas steigėjas, parengiamas vienintelio steigėjo sprendimas. Steigiamasis
susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti valdymo
organai, įgalioti atstovauti asmenys;
10.Juridinių asmenų registrui reikalingų JAR formų užpildymas (JAR-1 ir kt.,
priklausomai nuo teisinės formos);
11.Dokumentų pateikimas notarui ir Juridinių asmenų registrui;
Įmonių steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių savininkų teises ir
pareigas, valdymo organų teises, pareigas, atsakomybę, disponavimą turtu, buhalterinę apskaitą,
informacijos pateikimą suinteresuotiems asmenims ir pan. reglamentuoja Civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos atitinkamos įmonės teisinės formos įstatymai (LR Akcinių bendrovių
įstatymas, LR Individualių įmonių įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas, LR Asociacijų
įstatymas ir t.t.) ir kiti teisės aktai.
Priklausomai nuo įmonės teisinės formos, steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo arba ir
fizinis asmuo, ir JA. Įmonių steigimo dokumentus gali pasiruošti patys steigėjai arba tą gali padaryti
konsultacines / teisines paslaugas teikiantys asmenys, įmonės, įstaigos.
Steigiant mažąją bendriją, individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją ar viešąją
įstaigą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per
elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu:
 steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą, šiuo metu galima naudotis
o valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;
o mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia ir Tele2 išduotais kvalifikuotais sertifikatais;
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Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens
tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir
kvalifikuoto parašo sertifikatai;
 juridinio asmens steigėjas yra veiksnus fizinis asmuo;
 steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis:
o individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais;
o uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais, steigimo akto ar steigimo
sutarties forma;
o asociacijos pavyzdiniais įstatais ir steigimo sutarties forma;
o viešosios įstaigos pavyzdiniais įstatais, steigimo akto ar steigimo sutarties forma;
o mažosios bendrijos pavyzdiniais nuostatais.
 steigiamos individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, asociacijos ar viešosios
įstaigos pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 patalpos buveinei registruoti nėra steigėjo asmeninė nuosavybė turi būti patalpų savininkų
elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas;
 patalpoms, suteikiamoms buveinei registruoti, Nekilnojamo turto registre nėra įregistruotas
turto areštas;
 uždarosios akcinės bendrovės steigimo atveju akcijos apmokamos piniginiu įnašu;
 pavadinimas yra laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.
Taip pat informacijos apie įmonių steigimą, reikalingus užpildyti ir pateikti notarui bei JA
registrui dokumentus galima rasti VĮ Registrų centras internetiniame puslapyje. Šiame puslapyje
galima rasti ir visas reikalingas užpildyti JAR formas. (Registrų centro konsultacinės tarnybos tel. 8
5 268 8262, trumpasis 1637).
Taip pat svarbu žinoti:
Įmonės registravimas Mokesčių mokėtojų registre. Juridinis asmuo į Mokesčių mokėtojų
registrą įregistruojamas automatiškai, t. y. Juridinių asmenų registras informaciją perduoda
Mokesčių mokėtojų registrui. Todėl į Valstybinę mokesčių inspekciją papildomai vykti nereikia.
VMI informuoja apie įregistravimą Mokesčių mokėtojų registre ir paprašo pateikti papildomus
duomenis (jeigu reikia).
Registravimas draudėju. Įregistruota įmonė kartu tampa ir valstybinio socialinio draudimo
įmokų mokėtoju (draudėju). Registruojant įmonę mokesčių mokėtoju, ji kartu registruojama ir
draudėju, o duomenys apie įmonę perduodami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai,
todėl nereikia papildomai vykti į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių.
Įmonės banko sąskaitos atidarymas. Teisės aktuose nėra numatytas laikotarpis, per kurį turite
atidaryti įmonės banko sąskaitą. AB ir UAB kaupiamoji sąskaita, atidaryta steigiant šių teisinių
formų įmones, tampa įmonės banko sąskaita.
Licencijų ir leidimų gavimas. Kai kurias ūkines komercines veiklas galima vykdyti tik įsigijus
atitinkamą licenciją ar leidimą. Jeigu Jūsų planuojamai vykdyti veiklai įstatymai numato šį
reikalavimą, nedelskite kreiptis į licencijas ar leidimus išduodančias institucijas, pasinaudoti verslo
atmintinėmis (https://www.verslilietuva.lt/verslauk/atmintines-verslo-sritimis/) arba tiesiogiai
kreiptis į „Verslios Lietuvos“ konsultantus dėl nemokamos konsultacijos.
o
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Darbų saugos pažymėjimas. Mokymo įstaigoje arba savarankiškai turite pasirengti atestacijai
darbuotojų saugos bei sveikatos klausimais ir išlaikyti egzaminus. Po atestacijos Jūs gausite darbų
saugos pažymėjimą. Jis privalomas vadovams ir kai kuriems specialistams.
Įmonės antspaudas. Antspaudai privalomi tik institucijoms, kurios vykdo valstybės ar
savivaldybių funkcijas. Prievolė juridiniam asmeniui dokumentą patvirtinti antspaudu nėra
privaloma, išskyrus atvejus, kai reikalavimas turėti antspaudą numatytas steigimo dokumentuose
arba įstatymuose.
AKTUALU mažųjų bendrijų nariams (MB) ar individualių įmonių (IĮ) savininkams:
atkreipiame dėmesį, jog nuo 2015.01.01. MB nariams ar IĮ savininkams, kurie veiklą vykdo
pirmuosius metus, arba kurių nariai yra ne vyresni kaip 29 metų, arba kuriems paskirta senatvės
arba netekto darbingumo (invalidumo) pensija, arba kurie yra apdrausti socialiniu draudimu kaip
dirbantys kitais pagrindais (pvz., dirbant pagal darbo sutartį), arba kurie patys sumokėjo įmokas
kaip individualia veikla užsiimantys asmenys (išskyrus dirbančius su verslo liudijimais) nariams
VSD įmoka neskaičiuojama.
2.4. Užduotis. Verslo dokumentai
1. Surašykite savo iškeltai verslo idėjai būtinus dokumentus ir eigą.
2. Pasinaudodami verslo atmintinėmis išskirkite etapus, panašumus ir skirtumus
skirtingose verslo srityse.
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3. VERSLAS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE
3.1. Elektroninis verslas
Literatūroje pateikiami elektroninio verslo apibrėžimai:
Elektroninis verslas – tai verslas, kuriame informacinių technologijų infrastruktūra naudojama
verslo efektyvumui didinti ir sukurti pagrindą naujiems produktams ir paslaugoms.
Elektroninis verslas – tai verslas, kuris, siekdamas naudos sau ir vartotojams, naudodamasis
informacine valdymo ir kita verslo infrastruktūra, kuria, platina ar sudaro sąlygas naudoti produktus
ir paslaugas, pirmiausiai tam pasitelkiant elektronines ryšio ir kitas priemones.
Ūkio ministerijos 2001 m. suformuluota elektroninio verslo koncepcija:
„Elektroninis verslas (toliau vadinama – e. verslas) apibrėžiamas kaip verslo operacijų atlikimas
ir įmonės veiklos organizavimas naudojant informacines technologijas duomenų perdavimo tinklų
aplinkoje. Tai įvairi veikla siekiant pelno – prekyba, rinkodara, teleservisas, telemedicina,
nuotolinis mokymas, teledarbas, bankininkystė ir kitokia, vykdoma interneto aplinkoje. E. verslas
apima ne tik įprastines verslo operacijas, bet ir naujus, galimus tik virtualioje aplinkoje verslo
būdus“
Kitaip tariant, elektroninis verslas – kai turimi materialiniai ištekliai ar intelektualiniai
gebėjimai paverčiami preke ar paslauga elektroninėje erdvėje.
Technologinis išsivystymas, švietimas, net teisinė bazė teigiamai įtakoja ir skatina elektroninio
verslo plėtrą. E. verslas atveria daug galimybių: padeda organizuoti ir plėtoti prekybą už savos
teritorijos ribų, būti prieinamam ne tik darbo valandomis, būti pasiekiamam ir matom ne tik
vaizdinės bet ir garsinės informacijos pagalba, sutvarkyti dokumentus neišeinant iš namų.
Išskiriama elektroninio verslo formulė (sudedamosios funkcijos):

e-verslas = EC + BI + CRM + SCM + ERP
3.1 pav. Elektroninio verslo sudedamosios funkcijos
Čia EC – elektroninė komercija (ang. elctronic commerce); BI – verslo įžvalga (ang.bussiness
inteligence); CRM – santykių su klientais valdymas (ang. ); SCM – tiekimo grandinės valdymas
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(ang. Supply Chain Management); ERP – įmonės išteklių planavimas (ang. Enterprise Resourse
Planning).
3.2. Verslo valdymo sistemos
Kiekvienai minėtai elektroninio verslo sudedamajai daliai yra sukurtos informacinės sistemos.
Kai kurios jų, kartu apima santykių su klientais valdymą, tiekimo grandinės valdymą bei įmonės
išteklių planavimą. Tokios sistemos vadinamos tiesiog verslo valdymo sistemomis.
3.2.1. Tiekimo grandinės valdymo sistemos (SCM)
Tiekimo grandinė - tai tarpusavyje sujungti arba susiję įvairūs tinklai, procesai, veiklos, kurių
kelias prasideda nuo pateikto užsakymo ar tiekimo užklausimo siuntimo, ir vyksta gamyba,
paslaugos, kurios pasiekia galutinį vartotoją, iki analizės ir ataskaitų suformavimo. Tiekimo
grandinei taip pat priskiriamas logistikos valdymas, prekių pristatymas ir išvežimas. Galimybė į
tiekimo grandinę įtraukti tiekėjus, kurie perima pristatymo ir vežimo paslaugas.
Pagrindiniai reikalavimai, keliami tokioms sistemoms:
• žaliavų užsakymai ir jų tiekimas;
• tiekėjų patikimumo įvertinimas pagal įvairius punktus;
• kainoraščių formavimas ir tvarkymas;
• gaminio kortelės;
• gaminio kortelės;
• gamybos procesų aprašymai ir etapų sekimas;
• tiekėjų ir užsakovų valdymas;
• sandėlio valdymas;
• transportavimas;
• broko fiksavimas;
• gamybos įrenginių priežiūra.
Pasaulyje žinomos tiekimo grandinės valdymo sistemos: E2open, SAP SCM, Logility, Perfect
Commerce, Oracle SCM, Infor SCM, IFS, JDA SCM, Epicor SCM ir t.t.
3.2.2. Įmonės išteklių planavimo sistemos (ERP)
Įmonės išteklių planavimo sistemos skirtos integruoti ir valdyti visus įmonės procesus. Tokios
sistemos paprastai apima gamybą ir platinimą, finansų valdymą bei žmogiškuosius išteklius.
Pagrindiniai reikalavimai, keliami tokioms sistemoms:
• reikalingų žaliavų tiekimo valdymas;
• lankstus gamybos planavimas;
• efektyvus gamybos valdymas;
• gamybos rezultatų suvedimo galimybė;
• dirbančiųjų apmokėjimas - darbo užmokesčio, priedų, premijų ir skatinamojo
apmokėjimo bei lengvatų planai;
• darbo užmokesčio administravimas;
• veiklos rezultatų vertinimas;
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• atleidimo išmokos;
• mokymas ir švietimas;
• darbuotojų komunikacija;
• darbo santykiai;
• darbo sauga;
• komandiruočių valdymas;
• t.t.
Žinomiausi pardavėjai pasaulyje - SAP, PeopleSoft, Oracle, Lawson, Baan. Jie sukūrė
programas visoms svarbiausioms verslo sritims, įskaitant gamybą, pirkimą, logistiką, finansus ir
žmogiškuosius išteklius.
3.2.3. Santykių su klientais valdymo sistemos (CRM)
Santykių su klientais valdymas apima verslo, individualių klientų išlaikymą, naudojant įvairias
strategijas, marketingo programas, siekiant užtikrinti klientų lojalumą firmos veiklai, siūlomiems
produktams ar paslaugoms.
„Tam, kad parduotumėte, turite gaminti tai, kas potencialiam pirkėjui reikalinga. Kad
žinotumėte, kas jam reikalinga, turite pažinti savo klientą. Kad pažintumėte klientą, privalote turėti
informaciją apie jį, jo šiandienos ir rytdienos poreikius. Savaime aišku, kad jei norite užmegzti
gerus asmeninius santykius su klientu ir neleisti jam „susidraugauti“ su konkurentu, informacija
apie klientą tampa dar reikšmingesnė.“ (Linas Mitaitis)
Knygos „Elektroninis verslas“ autoriai teigia, jog lojalaus kliento išlaikymas kainuoja penkis
kartus pigiau nei naujo suradimas. Taip pat, kad šešis kartus labiau tikėtina, kad „visiškai
patenkinti“ klientai naudosis kompanijos produkcija ar paslaugomis pakartotinai per vienerių ar
dvejų metų laikotarpį nei tiesiog patenkinti klientai. Taigi, visada verta stengtis išlaikyti kuo geresnį
santykį su jau turimu klientu, tačiau tam reikia žinoti savo klientus, informaciją apie juos, stebėti jų
pirkimus, atitinkamai taikyti veiksmingus vertingiausių klientų lojalumo skatinimo metodus.
XX a. pabaigoje pradėtos kurti sistemos, skirtos geriems santykiams su klientais sukurti, plėtoti
ir išlaikyti, stengiantis kuo daugiau sužinoti apie klientų poreikius ir pageidavimus. Žinoma teorinė
tiesa, kad senų klientų išlaikymas yra kur kas pelningesnis nei naujų paieška ir atneša kompanijai
pelno. Santykių su klientais plėtojimas, tai kūrybinis procesas, apimantis rinkodarą (reklamos
kampanijas, marketingo akcijas), pardavimus (pasiūla, išsami informacija, kontakto galimybės),
elektroninę komerciją (sklandus perėjimas prie pirkimo operacijų – prekių krepšelis -> pirkimas ->
apmokėjimas), bei paslaugas, einančias paskui pardavimą (pristatymas, aptarnavimas, papildomos
paslaugos).
Pagrindiniai reikalavimai, keliami santykių su klientais valdymo sistemoms:
• klientų kontaktų bei kitos informacijos valdymas;
• darbo laiko, kalendoriaus valdymas;
• pardavimų planavimas ir valdymas;
• veiklos po pardavimo valdymas;
• rinkodaros procesų valdymas.
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Populiariausios CRM sistemos pasaulyje: Salesforce, Zoho CRM, Odoo, Dynamics CRM, Act!,
Hubspot CRM, Agile CRM, Pipedrive CRM, SAP CRM, Oracle Sales Cloud, SugarCRM ir t.t.

3.2.4. Verslo valdymo sistemų naudojimas Lietuvoje
Įmonės UAB „Informacinės konsultacijos“ savo puslapyje pateikia nepriklausomo kiekybinio
tyrimo apie Lietuvoje naudojamas finansų apskaitos ir verslo valdymo sistemas rezultatus (2018
m.). Apklausos respondentai - Lietuvos įmonės, kurių apyvarta virš 5 mln. eur. per metus ir kuriose
dirba daugiau kaip 50 darbuotojų. Surinkta virš 200 respondentų atsakymų.
Tyrimas parodė, kad Lietuvių gamintojų finansų ir verslo valdymo sistemos yra populiaresnės
nei užsienio (užima 59 % rinkos). Lietuvoje pagal užimamą rinkos dalį pirmauja Microsoft
Dynamics NAV, pagal užimamą rinkos dalį ir sistemos įvertinimą, Rivilė yra lyderių kvadrate (žr.

3.2 pav.).
3.2 pav. Verslo valdymo sistemų naudojimas Lietuvoje
Šaltinis: http://www.konsultacijos.lt/populiariausios-finansu-ir-verslo-valdymo-sistemos-lietuvoje/

Reikia neužmiršti, kad sistemos turi tarnauti verslui, o ne verslas sistemoms. Atea IT paslaugų
vadovas įžvelgia problemą, jog dažnai specialistai nori naujų IT priemonių, bet negali tiksliai
suformuluoti joms reikalavimų.
„Tuomet įmonė įsigyja IT sistemų skambiais pavadinimas – „CRM“, „ERP“, „Asset
Management“ – ir tikisi, kad jos leis vykdyti visas įmonei naudingas funkcijas. Vis dėlto, kai nėra
aiškių tikslų ir reikalavimų, dažnai tokie projektai būna nesėkmingi. Todėl į sistemas patartina
žvelgti kaip į darbuotojus – pirmiausia iškelti joms reikalavimus, o tik tada atsirinkti tinkamiausius
kandidatus“. (Rimas Kareiva)
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Žemiau pateikiami duomenys, parodantys, kokia dalis sistemos naudotojų naudoja vieną ar kitą
VVS funkcinę sritį. (3.3 pav.)

3.3 pav. Kokias funkcines sritis naudoja sistema?
Šaltinis: http://www.konsultacijos.lt/populiariausios-finansu-ir-verslo-valdymo-sistemos-lietuvoje/

3.2.5. Verslo įžvalgai (BI) skirti įrankiai
Verslo analitikos sistemos skirtos organizacijos kasdienių duomenų srautų valdymui.
Renkantis verslo analitikos įrankį būtina atkreipti dėmesį į tokius aspektus:
• Naudotojų kiekis (kiek naudotojų gali jungtis ir matyti vizualizacijas);
• Sistemos pasiekiamumas (geriausia, kai informacija prieinama internetu);
• Vizualizacijų įvairovė;
• Skirtingi ataskaitų išsaugojimo formatai (xls, html, pdf, ppt ar pan.);
• Galimybė analizuoti informaciją ne tik įvairiais pjūviais, bet ir „gilyn“ (ang. drilldown);
• Vartotojo sąsajos paprastumas;
• Galimybė prisijungti prie visų įmonės duomenų (pasiimti duomenis iš duomenų bazių).
Šiuo metu yra sukurta nemažai įrankių surinktų duomenų apdorojimui ir statistikos
vizualizavimui (SAP Business Intelligence; MicroStrategy; Sisense; SAS Business Intelligence;
Yellowfin BI; Dundas BI; TIBCO Spotfire; Microsoft Power BI ir t.t.). Šie įrankiai paprastai
naudojami ne tik verslo įžvalgai, bet ir įmonės išteklių planavimui, pardavimų ar pelno prognozei,
remiantis praeitų laikotarpių duomenimis. Minėtos sistemos leidžia prisijungti duomenis iš skirtingų
resursų (CSV failų, Microsoft excel dokumentų, duomenų bazių ir kt.) ir juos lengvai apdoroti
sukurtomis vizualizavimo priemonėmis.
3.3. Tradicinis ir elektroninis verslas
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Tradicinės prekybos perkėlimas į interneto tinklą daro ją lankstesnę, nes elektroninė prekyba
palengvina žmonių bendradarbiavimą. Prekės ar paslaugos pirkėjas - interneto vartotojas pardavėjo
elektroninėje parduotuvėje ar interneto svetainėje gali matyti visą pardavėjo prekių ar paslaugų
asortimentą. Sudominusias prekes galima palyginti. Papildomos informacijos interneto vartotojas
gali gauti telefonu, kompiuteriu, tiesioginio ryšio kanalais. Visas šis procesas vyksta potencialiam
pirkėjui neišeinant iš namų, o pardavėjui neišeinant iš parduotuvės ir neprisirišant prie darbo
valandų (24/7).
Pasirinkęs prekes ar paslaugas, pirkėjas gali užsakyti arba išsaugoti prekių krepšelį, tam kad
galėtų atlikti užsakymą vėliau. Gali sekti savo užsakymo vykdymą
Užsakymą pardavėjas gauna elektroniniu paštu per naudojamos elektroninės parduotuvės
turinio valdymo sistemą ar kitais būdais.
Kuriant elektroninį verslą reikia ne tik įdiegti informacines sistemas, bet ir reikia numatyti
klientų aptarnavimo būdus, informacijos pateikimo galimybes, apmokėjimo ir pristatymo (ar
paslaugos teikimo) būdus. Tradiciniame versle trūkstama informacija gaunama bendraujant su
vadybininku, bei fiziškai apžiūrint produktą, tuo tarpu internetiniame versle klientų aptarnavimas
kiek sudėtingesnis – nėra „gyvo“ bendravimo, bei galimybės „liesti“, todėl daugiau dėmesio turi
būti skiriama pateikiamai informacijai, bei virtualaus bendravimo galimybėms.
3.1 lentelė. Elektroninės parduotuvės privalumai ir trūkumai
Privalumai
• Apsipirkimas bet kada (24/7)
• Nereikia išeiti iš namų
• Didesnis pasirinkimas
• Palyginimo galimybė
• Mažesnė kaina

Trūkumai
• Ilgiau laukti prekės
• Rizika dėl kokybės
• Nėra „gyvo“ bendravimo
• Negalėjimas „paliesti“
• Priklausymas nuo technologijų

3.4. Virtualus vartotojas
„Y kartos žmonės yra socialinių tinklų ir interneto atstovai, tad jei verslo nėra internete, galima
sakyti, kad verslo išvis nėra. Verta atkreipti dėmesį, kad Y kartos atstovai prioritetą teikia
žmogiškojo ryšio kūrimui, nori jaustis svarbūs, todėl komunikacija turėtų būti vienas svarbiausių
šiuolaikinio verslo tikslų. Siekiant pritraukti Y kartos auditoriją ir jai parduoti, rekomenduojama
pasitelkti kuo patogesnes sistemas, integruoti jas į išmaniąsias technologijas.“
(http://m.bznstart.lt/article.php?id=4452)
Virtualus vartotojas, tai tas pats tradicinis vartotojas, kurio poreikiai formuojasi kasdieninėje
veikloje veikiant vidiniams (įsitikinimai, gyvenimo būdas) ir išoriniams veiksniams (šeima,
pokyčiai, supanti aplinka). Informacijos virtualus vartotojas ieško internete, kur atsiveria neriboti
informacijos kiekiai. Čia galima paskaityti apie naujoves, palyginti kelių pardavėjų produkciją,
įvertinti kainų skirtumus, skaityti atsiliepimus (ne tik apie produktą, bet ir apie jį siūlančią įmonę),
sekti informaciją kitomis kalbomis, sužinoti kas aktualu kitur. Vertinant informaciją didžiausią įtaką
gali daryti vaizdinė informacija, o sprendimo priėmimą lemti draugai, artimieji ar bendraminčiai, su
kuriais bendraujama internete. Kuo greičiau apsispręsti skatina ir pridėtinės vertės pasiūlymai
(nemokamas atvežimas, pigesni priedai ar susijusios prekės ar kt. marketingo sprendimai). Yra
žinoma, kad įvykus sandoriui, patenkintas klientas tik pasidalins gerąja patirtimi, prireikus
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prisimins, tačiau apie lūkestį neatitikusį sandorį jis kalbės žymiai ilgiau ir daugiau, atsiliepimai gali
atsirasti ir skundų puslapiuose, socialiniuose tinkluose, forumuose ir pan. Todėl būtina surinkti
vartotojų grįžtamąjį ryšį iš kiekvieno vartotojo. Neigiamus atsiliepimus vertinti itin atsakingai,
kompensuoti patirtus nuostolius vartotojui, siekti aukštos kokybės aptarnavimo, tinkamų prekių ir
vartotojo poreikių bei lūkesčių patenkinimo.
Apibendrinant galima išskirti, jog virtualiam potencialiam klientui svarbu:
• tinkama, išsami ir lengvai prieinama informacija;
• vizualinė informacija;
• inovatyviai, originaliai pateiktas pasiūlymas, būtent vartotojo poreikiui tenkinti;
• teigiamas įmonės įvaizdis;
• pridėtinės vertės pasiūlymai;
• aukštos kokybės aptarnavimas ir pagalba;
• greita reakcija į problemos sprendimą;
• tinklapio vizualinis patrauklumas: spalvos, šriftas, animacija, garso efektai; patogumas
naudotis.
3.1. Užduotis. Kliento pažinimas
Sugalvokite bent 5 būdus kaip galima „įtikti“ ir „patikti“ klientui (t. y. kliento lojalumui
užtikrinti ar paskatinti jį vėl pirkti).
3.5. Elektroninio verslo strategijos formavimas
„kad ir kokia gera būtų verslo idėja, pasaulis nepasikeičia pernakt – iš rūsio peršokti į didžiulį
biurą nuosavame dangoraižyje pavyksta vienetams.“ (http://pradekdirbtisau.lt/noriu-augintiversla/16 )
Nėra vieningos ir visiems verslams tinkamos strategijos rengimo metodikos. Verslui plečiantis
elektroninėje erdvėje svarbu, kad e. verslo strategija derėtų su jau vystomo verslo strategija:
finansais, tyrimais ir inovacijomis, rinkodara, informacinių sistemų bei procesų strategija.
Elektroninio verslo strategija paprastai įterpiama į minėtas strategijas, arba gali būti formuojama
atskirai, išlaikant pagrindinius principus. Formuojant strategiją būtina numatyti priemones ir būdus,
kaip bus užtikrinama informacinių sistemų veikimo kokybė, efektyvus verslo sistemos veikimas,
aukšta klientų aptarnavimo kokybė ir pan.
Įmonė turi kurti strategiją, mažinančią veiklos rizikas – tam pasitelkiamos informacinės
technologijos. Įmonės strategijos ir inovacinių technologinių sprendimų naudojimo derinimas – tai
konkurencinio pranašumo dalis, didinanti įmonės veiksmingumą. Derinant strategijas įmonė gali
gerinti bendrą valdymą (SCM, CRM), technologijas, įgyti daugiau žinių apie konkurentus (BI) ir
užsitikrinti stabilumą (ERP). Informacinės technologijos pagerina verslo procesus, padeda atsirasti
glaudesniems ryšiams su verslo partneriais, juos integruoti į įmonės veiklą, padeda atsirinkti, su kuo
kontaktuoti, gerina bendravimo kokybę su dideliu skaičiumi partnerių. Taip pat veikia įmonių ryšius
dėl naujai atsirandančių įvairių lygių informacijos srautų, komunikacijos, funkcijų integravimo ir
glaudesnių ryšių su partneriais.
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Knygos „Elektroninis verslas“ autoriai prieš kuriant elektroninį verslą rekomenduoja atsakyti į
tris pagrindinius klausimus:
1. Kam to reikia?
2. Ką ir kaip daryti?
3. Kiek visa tai kainuos?
Atsakyti į šiuos klausimus rekomenduojama ta tvarka, kuria jie surašyti.
Kam to reikia?.
„Lygiai taip pat, kaip ir tradicinio verslo tikslai, iš pradžių nustatoma ta įmonės veiklos sritis,
kurią pageidaujama padaryti efektyvesnę taikant e. verslą, o vėliau formuluojamas rezultatas, kurio
tikimasi pasiekti įgyvendinus parengtą projektą. Tik šiuo atveju yra ypatybė, kad reikia tiksliai
nustatyti, kas turi būti perkeliama į elektroninę, kokio lygio strategija bus pasirinkta.“ (2009).
Ką ir kaip daryti?
Būtina identifikuoti ir apsirašyti visas elektroninio verslo sistemos funkcijas ir reikalavimus
kuriamai naujai sistemai. Rengiant elektroninio verslo viziją būtina numatyti, kad elektroniniu būdu
(o ne „akis į akį“) aptarnaujami klientai yra žymiai reiklesni, visa reikalinga informacija turi būti
pateikiama nedelsiant.
Kiek visa tai kainuos?
Daugumos manymu, pagrindinės elektroninio verslo kūrimo sąnaudos – atitinkamos(ų)
sistemos(ų) kaina. Tačiau, reikėtų numatyti ir projekto rengimo, diegimo ir palaikymo sąnaudas.
Jei įmonės veikla yra prekių ar paslaugų pardavimai, pirmasis žingsnis į elektroninį verslą yra
elektroninės parduotuvės ar svetainės kūrimas. Dėl informacijos apie elektroninio verslo steigimą ir
valdymą trūkumo, pasitaiko nemažai klaidingų mitų ir stereotipų šia tema. Yra nuomonių, kad
elektroninę parduotuvę atidaryti beveik nieko nekainuoja, kad užsakymai pradės plaukti savaime ir
viskas sėkmingai rutuliosis sava eiga. „Elektroninę parduotuvę išlaikyti yra tikrai pigiau nei fizinę –
nekainuoja patalpų nuoma, įrengimas, reikia mažiau personalo. Tačiau dažnai neįvertinama, kad
plėtojantis elektroninei komercijai didėja ir konkurencija, tad elektroninių parduotuvių savininkams
neišvengiamai tenka investuoti į parduotuvės žinomumą, klientų pritraukimą. Norint gerų rezultatų,
investicijų ir elektroninei parduotuvei tikrai reikia“, – sako G. Bilevičius.
Be to, sunku integruotis į jau susiformavusią rinką, sunku tapti žinomu ir patikimu žaidėju.
Konkurencija milžiniška ir konkuruoti tenka ne tik savo erdvėje (geografinėje zonoje), bet ir už jos
ribų. Galvojantiems apie verslą reikėtų įvertinti, kad informacinės technologijos klęsti ir vis daugiau
vartotojų ryžtasi pirkti internete, pasitikėjimas elektroniniais sprendimais auga (žr. 3.2 lentelę). Tai
reikėtų įvertinti tiems, kurie šiandien svarsto – elektroninį ar įprastą, fizinį verslą steigti.
3.2 lentelė. Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose tyrimo duomenys,
Lietuvos statistikos departamentas.
2018 m. pirmąjį ketvirtį asmeninius kompiuterius namuose turėjo 76 proc., interneto prieigą
– 78 proc. namų ūkių, tai 3 proc. punktais daugiau nei 2017 m.
Mieste kompiuterius ir interneto prieigą namuose turėjo atitinkamai 79 ir 81 proc. namų
ūkių, kaime – 68 ir 72 proc.
Iš namų ūkių su vaikais kompiuterius namuose turėjo 94 proc., interneto prieigą – 97 proc.,
be vaikų – atitinkamai 69 ir 72 proc.
2018 m. pirmąjį ketvirtį prekes ir paslaugas asmeniniams tikslams internetu pirko ar užsakė
34 proc. 16–74 metų amžiaus gyventojų, arba 42 proc. tokio amžiaus internautų (2017 m. pirmąjį
ketvirtį – atitinkamai 29 ir 36 proc.). Dauguma (82 proc.) asmenų, pirkusių prekes internetu, atliko iki
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5 užsakymų, daugiau nei pusė (52 proc.) e. prekybos vartotojų per ketvirtį išleido iki 100 EUR. Per
pastaruosius 12 mėn. prekes ar paslaugas internetu pirko ar užsakė 43 proc. 16–74 metų amžiaus
gyventojų, arba 54 proc. to amžiaus internautų.
Dažniausiai internetu buvo perkami drabužiai, avalynė, sporto prekės (54 proc. e. prekybos
vartotojų), bilietai į kultūros renginius (43 proc.), namų ūkio reikmenys (42 proc.), maisto ir kasdienio
vartojimo prekės (33 proc.), apgyvendinimo paslaugos atostogoms (34 proc.), kelionių bilietai ar
automobilio nuoma (37 proc.).

„Jei šiandien verslo nėra elektroninėje erdvėje, tuomet galima sakyti, jis neegzistuoja apskritai“
– sako elektroninės komercijos specialistė Vaiva Povilavičienė. Kiekvienais metais matyti natūralus
elektroninės prekybos augimas. Manoma, jog iki 2021 metų mažmeninės el. komercijos pardavimai
pasaulyje turėtų siekti iki 4.5 trilijono dolerių. Specialistė teigia, jog verslininkus dalyvauti
elektroninėje erdvėje gąsdina sklandantys mitai.
Plačiau apie vyraujančius mitus ir patį verslą internetinėje erdvėje Vaivos Povilavičienės
pasakojimas: https://www.youtube.com/watch?v=F_ugDUEsQU4&feature=youtu.be.
3.6. Kaip „atsirasti“ ir „būti matomu“ internete
„Pasigooglink“ – atsakymas, tinkantis daugeliui klausimų. Norint, kad interneto lankytojas,
ieškodamas informacijos, kur pavalgyti, kas prekiauja batais, ar norėdamas išmokti dar vienos
užsienio kalbos ar kt. sužinotų ir apie jūsų įmonę ir siūlomas prekes ar paslaugas, pirmiausia reikia
turėti informacijos internete, t.y. savo interneto svetainę. Pagal tai, kokia informacija talpinama ir
kokia svetainės paskirtis išskiriami svetainių tipai: nukreipiamasis puslapis (landing page),
tinklaraštis (blog), darbų galerija (portfolio), reprezentacinė svetainė ar elektroninė parduotuvė.
3.6.1. Nukreipiamasis puslapis (landing page)
Pagrindinis nukreipiamojo puslapio tikslas – informacijos pateikimas apie vieną ar keletą verslo
produktų ar paslaugų. Tai gali būti specialus reklamos kampanijai sukurtas puslapis, kurio tikslas
yra efektyviau ir kokybiškiau pateikti lankytojui jam aktualią, su reklamos kampanija susijusią
informaciją ir paskatinti lankytoją atlikti reikalingą veiksmą: užpildyti užsakymo anketą, palikti
kontaktinius duomenis arba tiesiog susisiekti dėl reklamuojamos paslaugos ar prekės.
Reklamos internete žinovai teigia, kad geriau turėti susikūrus bent kažkokį landing page, negu
neturėti jokio ir lankytojus nukreipti į savo interneto svetainės antraštinį ar vidinį puslapį, nes į
bendrą svetainę nusiunčiamas klientas išsiblaško, ir dažnai tiesiog nukeliauja ne ten, kur reikia, ir
nepasiekiamas tikslas – neužpildoma anketa, nepaliekami kontaktai ar pan.
Pvz.
https://ultrashapepower.lt/;
https://www.codecademy.com/;
https://www.lyft.com/drive-with-lyft/;
https://www.theprofessionalwingman.com/apply-for-coaching-1 ir kt.
3.6.2. Tinklaraštis (Blog)
Pagrindinis jo tikslas – pasidalinti su savo klientais ar bendraminčiais patirtimi, mintimis,
problemų sprendimais.
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Tinklaraščio privalumai:
 Turiningi ir įdomiai parašyti blog'ų įrašai patenkina lankytojo lūkesčius, skatina grįžti į
tinklalapį, didina įmonės žinomumą.
 Pagal SEO principus parašyti blog'ų įrašai generuoja lankytojų srautą (tik būtinas
pastovus tinklaraščio pildymas naujais įrašais).
 Įmonės tinklaraštis kelia įmonės autoritetą rinkoje (išsami informacija, savo srities
išmanymas, skatina pasitikėjimą įmone, jos profesionalumu).
 Galimybė daugiau sužinoti apie klientus (lankytojui suteikiama galimybė bendrauti su
potencialiais ar esamais klientais, komentuoti, išreikšti nuomonę, ar net pasiūlyti kitokių
aptarnavimo sprendimų).
Pvz.
http://advelita.lt/blogas/;
http://sandas.lt/lt/blog/page/2/;
http://talentlab.lt/blogas/ ir kt.
Jei „nėra“ apie ką rašyti:
 apie naujus produktus, pasirodžiusius rinkoje (susijusius su įmonės veikla);
 apie aktualius įvykius susijusi su įmonės veikla, ar veiklos sritimi (parodos Lietuvoje ar
užsienyje);
 patarimus kaip teisingai naudoti siūlomus produktus, arba papildomas priemones
(naujoves), praplečiančias siūlomų produktų funkcionalumą;
 ir t.t.
3.2. Užduotis. Tinklaraščio įrašų kūrimas
Kiekvienai komandai pateikiamas verslo pobūdis. Užduotis – sugalvoti apie ką būtų galima
rašyti savo tinklaraštyje (blog‘e). Pateikti bent 5 tinklaraščio įrašų pavyzdžius.
• Prekiaujate batais.
• Siūlote medžio granules šildymui.
• Esate vadybos kursus organizuojanti įmonė.
• Prekiaujate mokyklinėmis kuprinėmis.
• Užsiimate karnavalinių rūbų nuoma.
• Esate odontologinės klinikos savininkas.
3.6.3. Darbų galerija (Portfolio)
Portfolio – puikus būdas pasidalinti savo darbais. Pagrindinis svetainės akcentas – darbų
galerija su gražia animacija. Dažniausiai čia pateikiama tik minimali informacija ir kontaktiniai
duomenys. Tai tarsi žmogaus, kuriančio ir parduodančio savo darbą, gyvenimo aprašymas. Portfolio
neturėjimas – tai tarsi nepagarba potencialiam užsakovui. Portfolio rodo, jog įmonė turi patirties
savo srityje (rodo profesionalumą), potencialiam užsakovui patogu matyti visus jūsų darbus vienoje
vietoje (o ne vartyti krūvas padrikų failų).
Portfolio variantų yra labai įvairių – pdf arba word dokumentas, sukurtas blogas, facebook
nuotraukų albumas, portfolio tinklapis. Potencialiam užsakovui patogiausia turėti nuorodą į
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portfolio puslapį, o ne vartyti failą, o po to ieškoti kas jį atsiuntė. Čia išryškėja kita detalė –
portfolio svetainėje būtinai turi būti įmonės kontaktai.
Pvz.
https://dominic.bz/;
http://vakula.co/;
http://dovydasweb.lt/portfolio ir kt.
Dažnai portfolio puspalis būna įmonės svetainės dalis:
https://www.eurokonsultantai.lt/portfolio/;
https://www.diz.lt/portfolio;
https://www.efoto.lt/node/915776 ir kt.
3.6.4. Reprezentacinė svetainė
Reprezentacinės svetainės tikslas – išsamiai pristatyti verslą internete. Čia pristatoma įmonės
veikla, demonstruojama patirtis, iškeliamos vertybės, supažindinama su komandos nariais,
pristatomos prekės, taip pat gali būti pateikiami darbų pavyzdžiai, supažindinama su naujovėmis.
Pvz.
https://www.verocafe.lt/;
http://www.darzelismazylis.lt/;
https://www.ober-haus.lt/;
http://www.draugystes.lt/ ir kt.
Įprasta svetainės struktūra pavaizduota 3.4 pav.

Apie
mus

Paslaugo
s

Naujienos / Darbuotojai / Galerija / Apie mus rašo / Mūsų
darbai
3.4 pav. Įprasta svetainės meniu struktūra

Kontakt
ai

3.6.5. Komercinė svetainė (elektroninė parduotuvė)
Elektroninė parduotuvė – tai prekių katalogų ar paslaugų pateikimas internete, siekiant jas
parduoti interneto vartotojams. E-parduotuvės yra realių parduotuvių analogai, kur galima pamatyti
prekes, gauti jų išsamų aprašymą. Prekės tokiose parduotuvėse yra tarsi išdėliotos "vitrinoje”.
Norint tokiose parduotuvėse nusipirkti prekes, reikia užpildyti pirkėjo kontaktus, elektroninėmis
priemonėmis apmokėti užsakymą ir laukti prekių.
Pagrindinės elektroninės prekybos nuostatos paprastai yra:


Internete pateikta išsami informacija apie prekes ar paslaugas;




Galimybė pirkti neišeinant iš namų (realizuota apmokėjimo galimybė, bei prekės
pristatymo būdai);
Kokybiškai aptarnaujamas klientas, suteikiant galimybę sekti savo užsakymo būseną;



Greitis – t. y. kuo trumpesnis laikas tarp prekės apmokėjimo ir pristatymo;



Ginčus spręsti įstatymų nustatyta tvarka;



Užtikrinti duomenų saugą.
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Šiems tikslams įgyvendinti kuriamos interneto svetainės ar elektroninės parduotuvės.
Techniniu požiūriu internetinė parduotuvė yra internetinė svetainė, kurioje talpinamos prekių
nuotraukos ir prekių aprašymai, kurias lankytojas gali įdėti į krepšelį, užsakyti ir apmokėti.
Pagrindinis skirtumas tarp internetinės ir tradicinės parduotuvės - tai prekybos platforma. Tradicinei
parduotuvei reikia patalpų ploto, vitrinų, pardavėjų, kasininkų ir patyrusių konsultantų.
Elektroninėje parduotuvėje visą infrastruktūrą įgyvendina informacinė sistema.
„Vartotojo pasitenkinimas akimirksniu, pirkimas vienu paspaudimu ir lengvumas bei
paprastumas – tai trys pagrindiniai principai, užtikrinantys sėkmingą elektroninę prekybą“, teigia
„Web Arts“ generalinis direktorius ir steigėjas Andre Morysas („Best Internet“ konferencija).
3.6.6. Elektroninės parduotuvės kūrimo būdai
Galima išskirti 3 skirtingus elektroninės parduotuvės kūrimo būdus:
1. Elektroninės parduotuvės nuoma
2. Šabloninės parduotuvės kūrimas
3. Unikalios parduotuvės kūrimas
Elektroninės parduotuvės nuoma
Tai pats paprasčiausias būdas įsigyti elektroninę parduotuvę. Nuomojantis parduotuvę reikės
mažo pradinio įnašo, nereikės papildomai mokėti už kūrimo, projektavimo darbus, taip pat už
serverį (svetainės talpinimo paslaugą). Tereikia užsiregistruoti svetainių nuomos platformoje ir
užpildyti užsakymo formą.
Nuomojantis parduotuvę nesudėtinga nemokamai atnaujinti parduotuvės dizainą (renkantis iš
galimų šablonų) pagal savo prekių asortimentą. Susimokėjus papildomai galima išplėsti
parduotuvės funkcionalumą (integruoti papildomus modulius). Parduotuvė iš karto bus pritaikyta ir
mobiliesiems įrenginiams.
Tokia svetainė turės tik bazines el. komercijos funkcijas (prekių talpinimas, kategorizavimas,
pristatymo būdai, atsiskaitymo būdai), dizainas bus šabloninis, tai labiau tinkamas sprendimas
greitai pradėti prekybą.
Laiko atžvilgiu nuoma yra daug greitesnis procesas – elektroninė parduotuvė su pasirinktu
dizainu gali būti paruošta per 1 sieną ar net greičiau, už kurią reiks mokėti mėnesinį nuomos
mokestį.
Parduotuvių nuomos platformos: https://www.freeshop.lt/;
https://www.verskis.lt/;
http://parduotuvesnuoma.lt/;
https://www.hostpartner.lt/;
https://www.mozello.lt;
https://www.eshoprent.com;
https://www.getshopin.lt/;
http://www.bananarent.lt;
https://parduotuvesnuoma.lt/ ir t.t.
Šabloninė parduotuvė
Tai svetainė, sukurta su kuria nors iš standartinių turinio valdymo sistemų ar elektroninių
parduotuvių kūrimo sprendimų. Priklausomai nuo pasirinktos turinio valdymo sistemos, galima
sukurti ir paprastą, ir sudėtingą svetainę, galima naudoti tiek šabloninį (kuriuos galima nusipirkti ar
net susirasti nemokamą), tiek unikalų dizainą (tam jau reikės samdyti programuotoją). Praplėsti
tokių sistemų funkcionalumą irgi nesudėtinga – yra sukurta daugybė papildomų įskiepių, kuriuos
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galima parsisiųsti ir įsidiegti savo parduotuvėje (tiek mokamų, tiek nemokamų), taip pat galima
reikiamus priedus papildomai kurti (samdant programuotoją).
Šabloninę parduotuve įmanoma susikurti, tobulinti ir administruoti turint minimalias
informacinių technologijų žinias, arba jų net neturint, nes šabloninės parduotuvės kūrimas – tai ne
kas kita, kaip darbas su sistema.
Populiariausios elektroninių parduotuvių kūrimo sistemos pateikiamos 3.5 pav.

3.5 pav. Populiariausios elektroninių parduotuvių kūrimo sistemos
Šaltinis: https://pagely.com/blog/top-ecommerce-platforms-2018-compared/

Unikali (individuali) elektroninė parduotuvė
Tai svetainė su unikaliu dizainu ir su individualia būtent tam projektui kurta turinio valdymo
sistema.
Šis procesas yra sudėtingas darbas, reikalaujantis daug programavimo žinių (PHP / .NET +
HTML, CSS, Java Script, SQL ir pan.). Neturint žinių, t.y. samdant dizainerius, programuotojus ar
kitus specialistus susiduriama su didele darbų kaina, bei ilgu darbo procesu (projektavimas ->
dizaino kūrimas -> sistemos kūrimas (programavimas)). Norint atnaujinti parduotuvės dizainą ar
prireikus papildomo funkcionalumo vėl reikia samdyti programuotojus ir laukti sukurto produkto.
Šį elektroninės parduotuvės kūrimo būdą dažniausiai renkasi jau egzistuojančios elektroninės
parduotuvės arba netipinių projektų sumanytojai (kurių netenkina rinkoje esančių sistemų
galimybės).
Labai svarbu įvertinti projekto perspektyvas ir būsimus poreikius, ir pasirinkti geriausiai jūsų
verslo modeliui tinkantį variantą.
3.6.7. Svetainės kūrimas
Taip pat, kaip ir elektroninei parduotuvei, reprezentacinei įmonės svetainei kurti naudojami tie
patys būdai:
1.Programuoti unikalią interneto svetainę;
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2.Kurti įsidiegus turinio valdymo sistemą;
3.Naudoti internete esančius svetainių kūrimo vedlius.
Turinio valdymo sistemos (TVS / angl. CMS – Content Management Systems) yra vis labiau
plintantis būdas susikurti savo interneto svetainę. Dabar, norint turėti paprasčiausią tinklaraštį ar
savo asmeninį tinklapį, ar netgi šiokį tokį portalą, visiškai nebūtina turėti programavimo ar dizaino
įgūdžių – kodas generuojamas pačios sistemos. Visoms TVS yra paruošti lengvai pakeičiami
dizainų šablonai, papildomi moduliai ar įskiepiai, kurių gali prireikti. Remiantis
https://w3techs.com/
pateikiama statistika, nuo 2011 metų dar daug interneto svetainių
programuojamos nuo nulio, tačiau šis skaičius ženkliai mažėja ir populiarėja svetainių kūrimas
naudojantis turinio valdymo, sistemomis. Pateikiamais duomenimis, populiariausių turinio valdymo
sistemų trejetas yra WordPress, Joomla, Drupal (žr. 3.6 pav.).

3.6 pav. Turinio valdymo sistemų populiarumas nuo 2011 m.
Šaltinis: https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all/y

Turinio valdymo sistemų privalumai:
• Paprastas naudojimas – t.y. sukurtas aiškus valdymo skydas, kur kūrėjas gali aiškiai
suprasti ką ir kaip kurti. Turiniui talpinti naudojamas WYSIWYG (What You See Is What You Get)
įrankis, kur iš karto matomas galutinis variantas.
• Pritaikymas mobiliesiems įrenginiams – visi sukurti šablonai pritaikyti puslapiams
naršyti ir naudojant mobiliuosius įrenginius.
• Galimybė kurti skirtingus naudotojus, su skirtingomis prieigos teisėmis.
• Pažangus personalizavimas – galimybė parsisiųsti papildomus įskiepius (pvz. Socialinių
tinklų nuorodas, nuotraukų galerijos įrankį, skaidrių demonstravimo plėtinį ir pan.).
• Populiariausioms TVS dažniausiai prieinama naudotojų bendruomenė, itin reikalinga
apsikeitimui nuomone ir patarimais interneto svetainės patobulinimui.
• Natūralus reitingavimas - kiekviena aplinka teikia pirmenybę turiniui, patobulina
puslapių našumą ir taip pagerina svetainės matomumą paieškos sistemose (SEO)
Trečias būdas susikurti savo interneto svetainę – naudotis internete esančių įrankių
galimybėmis. Tokie įrankiai yra: Wix, Weebly, Squarespace, Jimdo ir kt. Paprastai tai nemokami
tinklalapių kūrimo įrankiai, siūlantys vartotojui kurti, valdyti ir internete talpinti modernius
tinklalapius be jokių programavimo ar techninių žinių. Tereikia turėti interneto ryšį ir mokėti
naudotis pasirinktos aplinkos įrankiais. Platformos yra nemokamos, tačiau norint sukurtą svetainę
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komerciniams tikslams, atsiranda ir mokesčiai (pvz. nuosavas domenas, reklamų panaikinimas,
kurios pagal nutylėjimą rodomos svetainėje, prireikus daugiau vietos, pradėjus prekiauti ar pan.).

3.6.8. „Wix“ svetainės kūrimas
Įrankis pasiekiamas adresu https://www.wix.com/, kur pirmiausia reikės prisiregistruoti.
Prisijungus, atsidariusiame lange pasirenkame
ir
pasirenkamas
kuriamo
puslapio tipas:

3.7 pav. Puslapio tipo pasirinkimas
Kitame žingsnyje bus pasiūlyta pasirinkti kaip kurti svetainę:

3.8 pav. Puslapio kūrimo būdo pasirinkimas
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Pirmuoju atveju bus paprašyta atsakyti į keletą klausimų ir atitinkamai parenkamas svetainės
šablonas, antruoju – pateikiami esamų šablonų pavyzdžiai iš kurių galima pasirinkti sau
tinkamiausią.
Toliau - darbas su „Wix“ platformos siūlomomis galimybėmis:
2
1

4

3
6

5

3.9 pav. „Wix“ redagavimo erdvė
Čia: 1 - Puslapio struktūra; 2 – peržiūros rėžimai (galima redaguoti ir pažiūrėti kaip svetainės
šablonas atrodys stacionariame kompiuteryje ir mobiliuosiuose renginiuose); 3 - pagrindinis meniu
(Čia galima pasirinkti svetainės redagavimą, pagrindinius jos nustatymus, pasirinkti įrankius, kurie
reikalingi redaguojant svetainę); 4 - turinio kėlimo įrankiai (žr. 3.10 pav.); 5 - kuriamas puslapis; 6 padėties ir redagavimo įrankiai, kurie leidžia kopijuoti ar trinti elementus, perkelti juos į įvairias
pozicijas, pasukti, sumažinti ar pastumti horizontaliai ar vertikaliai (nurodant tikslias koordinates,
dydį ar pasukimo kampą).

Menus & Pages – meniu sudarymas.
Background – fono nustatymai.
Įrankiai puslapio turiniui kurti (šriftai, grafikos elementai, audio, video ir t.t.).
App Market - papildomų, jau sukurtų, modulių pridėjimas puslapyje.
My Uploads - failų įkėlimas ir peržiūra.
Tinklaraščio įrašų kūrimas.
Booking Manager – užsakymų vadovas
Data Manager – duomenų tvarkyklė
3.10 pav. Turinio kėlimo įrankiai
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3.3. Užduotis. Svetainės titulinio puslapio kūrimas
Naudodami „Wix“ įrankiu sukurkite savo įmonės pirmąjį puslapį. Kaip jums atrodo, ką
pirmiausia turėtų pamatyti jūsų potencialus klientas.
Paaiškinkite kodėl priėmėte sprendimą pateikti vieną ar kitą informaciją.

3.7. Domenas
Pirmoji asociacija – tai vardas, kuris yra įrašomas naršyklėje, norint rasti tam tikrą puslapį.
Įvairūs autoriai (tiek teisininkai, tiek ir informatikai) pateikia domeno vardo apibrėžimą, kurį
geriausiai galėtų apibendrinti Norvegijos mokslininkės T. R. Gulliksen variantas: „Domenų vardai
yra tiesioginiai žodiniai IP adresų atitikmenys“.
Domenas dažnai painiojamas su URL (ang. Uniform Resource Locator, vert. Universalus
informacijos šaltinio adresas). Kitaip sakant, URL – tai informacijos išteklių (failo, žaidimo,
svetainės ar tinklalapio) adresas internete.
Domenas yra interneto administracinis vienetas, t. y. konkretaus asmens valdoma interneto
sritis, kurią identifikuoja unikalus domeno vardas. (www.domreg.lt)
Domenų struktūra, yra hierarchinė – kiekvienas žemesnio lygio domenas yra atitinkamo
aukštesnio lygio domeno dedamoji, dar vadinama subdomenu.
Aukščiausio lygio domenas (ang. Top-level domain (TLD)) yra paskutinis domeno vardo
segmentas. (žr. x pav.)

pavyzdys.lt

Aukščiausio lygio
domenas

3.11 pav. Aukščiausio lygio domenas
Aukščiausio lygio domenas, gali turėti antro lygio domeną (subdomeną). (žr. x pav.)
Antro lygio domenas

pavyzdys.lt
3.12 pav. Antro lygio domenas
Ir taip toliau, turint vis žemesnio lygio domenus.
Domeno registravimas – tai mokama paslauga, kad sugalvotas unikalus antro lygio domenas
būtų įtrauktas į domenų registrą. Už domeno registraciją taikomas metinis mokestis. Įtraukus
domeną į domenų registrą – niekas kitas šio domeno registruoti negali tol, kol mokamas kasmetinis
domeno palaikymo mokestis.
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3.7.1. .lt domenas
.lt domenas buvo įkurtas 1992 m. birželio 3 d. IANA organizacijos (ang. Internet Asiigned
Numbers Authority). Pradžioje domenas buvo administruojamas Oslo universiteto, o nuo 1994 m.
.lt domeno administratoriaus teises gavo Kauno technologijos universiteto Skaičiavimo centras
(šiuo metu jis vadinamas Interneto paslaugų centru).
Pirmieji domenai mii.lt, ktu.lt ir vu.lt buvo įkurti 1993 m.
Interneto svetainėje domreg.lt pateikiamos visos .lt domeno aktualijos. .lt domeno
administratoriaus paslaugos žymimos registruotu prekių ženklu su saugomu žymeniu „DOMREG“.
Registruojamas domenas gali būti nuo 2 iki 63 simbolių. Domeno varde leidžiami naudoti
simboliai: lotyniškos raidės A-Z, nosinės balsės (ą, ę, į, ų) ir raidės su diakritiniais ženklais (č, ė, š,
ū, ž), skaičiai 0 – 9, brūkšnelis „-„.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. priimtame nutarime Nr. 1272 “Dėl
Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių patvirtinimo“ teigiama:
„Asmenys turi teisę registruoti interneto domenų vardus, kuriuose vartojamas Lietuvos vardas,
tik tada, kai turi Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimą vartoti Lietuvos vardą
interneto domenų varduose arba kai šiuo nutarimu patvirtintų taisyklių nustatytais atvejais tokio
leidimo nereikia.“
Remiantis šiuo nutarimu yra sudarytas .lt domeno rezervuotų žymenų sąrašas.
.LT domeno procedūriniame reglamente paaiškinta: „ Rezervuotas žymuo – žodžiai, žodžių
junginiai ar kitokie žymenys, kurių vartojimas domenų varduose apribotas norminiu teisės aktu arba
administratoriaus sprendimu siekiant DNS vientisumo. Rezervuotų žymenų sąrašą sudaro, keičia ir
papildo administratorius. Šis sąrašas skelbiamas viešai administratoriaus interneto svetainėje.
Asmenų prašymu žymenys nerezervuojami.“
3.7.2. Domeno pasirinkimas
Pasirinkti domeno vardą gali būti labai paprasta, ypač jei įmonė turi lengvai įsimenamą
pavadinimą, kuris jau žinomas kaip prekės ženklas, arba rinkodaros planas nukreiptas ženklo
populiarinimui – šis pavadinimas ir gali būti kaip domeno vardas.
Jeigu kuriama elektroninė parduotuvė, renkantis domeno vardą reiktų atsižvelgti kokius
raktinius žodžius ar žodį pavartoti domeno varde.
Rekomendacija koks turėtų būti domeno vardas:


trumpas, lengvai įsimenamas ir skaitomas;



nebūtų painus, nesudėtingas parašyti;



susietas su pagrindine įmonės veikla;



su atitinkamu ir
vaikamsprekes.lt);




vengti brūkšnių (pvz.: prekes-vaikams.lt);
nenaudoti skaičių, nebent jie yra įmonės pavadinime;



nenaudoti internetinių trumpinimų. „dabar“ – „dbr“, „to“- „2“ ir pan.;



nenaudoti įmonės formos (IĮ, MB, UAB, AB, ...) domeno varde;



nenaudokite kitų kompanijų prekės ženklų ar pavadinimų;

priimtinu

skambesiu

(pvz.

geriau

prekesvaikams.lt

nei
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jei pavadinimas iš dviejų žodžių, jie neturi baigtis ir prasidėti ta pačia raide. Pvz.:
www.gerasstraipsnis.lt.
Jei tinklapis tiesiogiai susijęs su pardavimais ar prekyba, jei įmonė susijusi su užsienio klientais
– tikslinga registruoti domeną ne tik .lt galūne, o ir .com .eu .net .org ir pan. ir visus juos nukreipti į
tą patį tinklapį.
WHOIS duomenų bazėje adresu https://www.domreg.lt/paslaugos/whois yra galimybė
patikrinti, ar domeno vardas yra laisvas ir gauti informaciją apie domeną. Nurodžius domeno vardą
ir paspaudus mygtuką „Tikrinti“, gaunami viešai skelbiami duomenys apie domeno savininką,
galiojimo datas ir pan..
Jei norimas domeno vardas atitinka reikalavimus ir yra laisvas, galima įkurti domeną
kreipdamiesi į akredituotą paslaugų teikėją.
3.8. Svetainių talpinimo paslauga
Hostingas - angliškai hosting / webhosting / web site hosting / web hosting - tai puslapio
talpinimas internete. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) siūlo šį žodį vadinti – priegloba.
VLKK pateikia ir šio žodžio prasmę – svetainės paslauga, tinklalapių priėmimas, publikavimas).
Ši paslauga atsirado kartu su pasauliniu tinklu (angl. World Wide Web) – nes kiekvienam
interneto puslapiui reikalinga aplinka, kurioje jis veikia.
Siaurąja prasme tai serverių paslauga, skirta įkelti savo interneto svetainę, kad ji būtų prieinama
visiems interneto vartotojams.
Plačiąja prasme svetainių priegloba arba hostingas – interneto paslaugų grupė, apimanti:


www puslapių talpinimą;



elektroninio pašto talpinimą;



virtualių dedikuotų serverių talpinimą (tas pats fizinis kompiuteris naudojamas
daugeliui virtualių serverių);



Klientams priklausančių standartinio dydžio serverių prieglobą;



Klientams priklausančios nestandartinės įrangos prieglobą (angl. collocation).
Suteikiamos tiesiog lentynos;

 kai kurios taikomosios programinės įrangos paslaugas.
Priegloba reiškia tiek paslaugą (tuo atveju, kai tai atlieka įmonė, kuri teikia tokias paslaugas),
tiek patį procesą - tai gali būti duomenų centro, tinklalapių ar elektroninio pašto serverio priežiūra.
Svetainių talpinimo paslauga paprastai užsakoma metams ir po to kasmet pratęsiama. Kaina
priklauso nuo užsakyto paslaugų plano į kurį įeina disko vietos kiekis, pašto dėžučių kiekis, galimų
sukurti duomenų bazių kiekis, duomenų srautas, apsauga nuo virusų, nuo nepageidaujamų laiškų ir
pan.
3.9. Elektroninį verslą reglamentuojantys įstatymai
Jau 2001 m. Ūkio ministerijos pateiktoje elektroninio verslo koncepcijoje buvo pritarta, kad
Vyriausybė „siūlys galiojančių įstatymų pataisas ir papildymus, o ne kurs naujus e.verslo
reglamentavimo įstatymus (...) laikysis nuostatos, kad Lietuvos e.verslo teisė turi būti suderinta su
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ES teise“. Laikantis šios koncepcijos, elektroniniam verslui reguliuoti buvo papildyti verslą
reglamentuojantys įstatymai.
2014 metais Lietuvoje įgyvendinant Direktyvą dėl vartotojų teisių (2011/83/ES), įsigaliojo
naujieji Europos Sąjungos reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos. Naujos nuostatos dėl
nuotolinės prekybos įtvirtintos:
• Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(7) - 6.228(11) straipsniuose;
• Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme;
• Mažmeninės prekybos taisyklėse (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl
mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo).
Nuo 2018 05 09 įsigalioja Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių
operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas (tuo pačiu neteko galios Lietuvos
Respublikos elektroninio parašo įstatymas).
Šiuo įstatymu siekiama, kad Lietuvos Respublikoje efektyviai veiktų elektroninė atpažintis ir
patikimumo užtikrinimo paslaugų rinka, kad būtų kuo geriau apsaugoti šių paslaugų naudotojų
interesai. Įstatymas įtvirtina patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinę galią, patikimumo
užtikrinimo paslaugų teikėjų ir naudotojų pareigas, kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų
sertifikatų galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo sąlygas ir tvarką, patikimumo
užtikrinimo paslaugų priežiūrą.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir
elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (toliau – Reglamentas) 3 str.
10 d. numato, kad elektroninis parašas yra elektroninės formos duomenys, kurie yra prijungti prie
kitų elektroninės formos duomenų arba logiškai susieti su jais ir kuriuos pasirašantis asmuo naudoja
pasirašydamas.
Reglamento 25 str. 2 d. taip pat nurodyta, kad kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra
lygiavertė rašytiniam parašui. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir
elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas numato, kad elektroninio parašo,
neatitinkančio kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamų reikalavimų, kurie yra numatyti
Reglamente, teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui, jeigu tokio elektroninio parašo
naudotojai dėl to iš anksto susitaria raštu ir jeigu yra galimybė šį susitarimą išsaugoti patvariojoje
laikmenoje.
Taip pat galioja LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo
įstatymas, kurio paskirtis saugoti žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą ir užtikrinti aukštą
asmens duomenų apsaugos lygį.
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4. RINKODAROS PRINCIPAI VERSLUI
4.1. Rinkodaros samprata, funkcijos ir aplinka
P. Kotleris rinkodarą apibrėžia, kaip verslo veiklos sritį, kurios tikslas – išsiaiškinti
organizacijos kliento poreikius bei pageidavimus ir nuspręsti, kurias rinkas organizacija gali
geriausiai aptarnauti.
Rinkodara kaip veiklos rinkoje sistema turi padėti organizacijoms, siekiančioms savo
strateginių tikslų, spręsti šiuos pagrindinius uždavinius:


padėti kompleksiškai tirti rinką;



ieškoti potencialios paklausos ir nepatenkintų poreikių;



planuoti prekių asortimentą ir kainas;



paruošti priemones, siekiant visiškai patenkinti paklausą;



planuoti ir vykdyti pardavimą;



tobulinti gamybos organizavimą ir valdymą;

 užtikrinti informacinę sklaidą ir reklaminį poveikį vartotojų grupėms.
Šiuolaikinei rinkodarai būdinga daugelis funkcijų, kurias galima išskirti į keturias pagrindines
sudėtines dalis:




analitinė funkcija - rinkos tyrimai (rinkos dydis, imlumas ir jos potencialas, konkurentai,
pirkėjai);
gamybinė funkcija - ištyrinėjus rinką reikia nuspręsti, kokius produktus reikia pateikti,
kokias prekių charakteristikas vertina vartotojai.;
realizavimo (pardavimo) funkcija - sudaryti tokias sąlygas, kad prekė būtų pateikta
vartotojui norimoje vietoje, norimu laiku, reikiamos kokybės ir norimas jos kiekis;



valdymo ir kontrolės funkcija - reagavimas remiantis operatyvia informacija. Situacijos
analizė, informacinės technologijos.
 informacinė funkcija.
Pasak V. Pranulio rinkodaros ir rinkotyros procesai neatsiejami nuo mikro ir makro aplinkų,
kuriose jie vyksta, todėl bet kokia įmonė norėdama sėkmingai dirbti, išlikti konkurencinėje erdvėje,
turi nuolat stebėti aplinkas: bendrąją – makro ir specifinę – mikro.
4.1.1. Makroaplinka. Grėsmės ir galimybės.
Pasak P. Kotler Makroaplinka (bendroji) – dinamiška, nuolat kintanti aplinka, kurioje
formuojasi faktoriai, darantys įtaką visų ekonomikos šakų ūkiniams subjektams, jų veiklos
koordinavimui ir perspektyvoms. Esminis makroaplinkos bruožas yra tas, jog ji veikia įmonės
veiklą ir jos plėtros galimybes, tačiau įmonė negali pakeisti makroaplinkos įtakos.
Dažniausiai skiriamos ir nagrinėjamos tokios makroaplinkos dalys:
 Demografinė. Tai gyventojų skaičiaus, amžiaus pasiskirstymas ir etninė sudėtis,
išsilavinimo lygis, namų ūkio modelis, regioninės savybės bei migracija. Žmonės yra rinka, todėl
svarbu pažinti žmonių demografinius rodiklius.
 Gamtos. Tai visų gamtinių išteklių (klimatas, gamtos ištekliai, aplinkosauga) poveikis
įmonės rinkodaros ir rinkotyros procesams.
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 Politinė-teisinė. Apima visų juridinių aktų poveikį įmonės rinkodaros ir rinkotyros
procesams. Įmonės veiklai svarbiausi teisės aktai:
Įmonių steigimo, vidinės veiklos ir likvidavimo reguliavimas
Įmonės santykių su partneriais ir vartotojais reguliavimas
Atskirų įmonės rinkodaros ir rinkotyros sričių reguliavimas
4.1 pav. Įmonės veiklai svarbiausi teisės aktai
Ekonominė. Veiksniai, susiję su šalies ekonomine padėtimi bei tendencijas lemiančias
žmonių perkamąją galią. Ekonominė aplinka susideda iš pajamų pasiskirstymo, skolų ir
kreditų gavimo galimybių šalyje, laisvosios prekybos, mokesčių, infliacijos, nedarbo bei
bendrojo vidaus produkto pokyčių.
 Technologinė. Mokslo ir technikos lygis šalyje, šios srities raida. Technologinė aplinka
susideda iš šalyje vykdomų mokslinių tyrimų, jų plėtros biudžeto, naujovių kūrimo.
Technologinė pažanga didina gamybos našumą, todėl įmonėms svarbu sekti atsirandančias
naujoves.
 Sociokultūrinė. Aplinka, apimanti vartotojų poreikius ir skonius, elgsenos ir mąstysenos
pobūdį, kultūrines vertybes, egzistuojančias subkultūras. Šios aplinkos pokyčiai lemia
prekių ir paslaugų pasiūlą.
Įmonei svarbu išsiaiškinti kokie pokyčiai vyksta aplinkoje, analizuoti esamas situacijas, kad
galėtų reaguoti ir prie jų prisitaikyti bei nustatyti, kokias galimybes ir grėsmes teikia makro aplinka
ir atitinkamai kurti savo strategijas tolimesnei veiklai vykdyti.
Išorinės aplinkos (grėsmių ir galimybių) analizė - tai įmonės grėsmių ir galimybių analizė
atsižvelgiant į aplinkos tendencijas (demografinę, gamtos, politinę - teisinę, ekonominę,
technologinę ir sociokultūrinę).
Aplinkos grėsmė - tai nepageidaujami išorinių reiškinių keliami iššūkiai, dėl kurių gali sumažėti
pardavimas ar pelnas.
Rinkodaros galimybė - tai tikimybė, kad įmonė gali pelningai patenkinti vartotojo norus ir
poreikius. Rinka siūlo 3 pagrindines galimybes:
1. tiekti trūkstamą prekę;
2. tiekti jau esamą, bet patobulintą prekę ar paslaugą klausiant vartotojų nuomonės, klausiant
vartotojų pageidavimų ar klausiant vartotojų, kaip ir kodėl jie įsigyja prekę;
3. visiškai naujos prekės ar paslaugos teikimas.
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4.1 lentelė. Išorinės aplinkos (grėsmių ir galimybių) analizės pavyzdys
Galimybės





Grėsmės





Nėra žinomų konkurentų
Galimybė augti dėl didėjančios paklausos rinkoje
ES struktūrinių fondų parama, diegiant naujausias
technologijas
Vartotojų perkamosios galios didėjimas

Politinės – teisinės aplinkos nestabilumas
Didėjantis minimalus darbo užmokestis
Brexit
Visuomenės senėjimas

4.1.2. Mikroaplinka. Stiprybių ir silpnybių analizė
Mikroaplinka (specifinė) – aplinka, kurios faktoriai bei veiksniai susiję su įmone, jos rinkodaros
ir rinkotyros procesais, taip pat su įmone yra įtakos adekvatumo pozicijoje (daro poveikį įmonės
veiklai, o įmonė daro poveikį mikroaplinkai).
Tyrėjai pažymi, kad įmonės mikroaplinkai priklauso:
4.2 lentelė. Įmonės mikroaplinkos sandara
Pirkėjai

Konkurentai

Partneriai

Fizinis arba juridinis
asmuo, norintis iš kito
asmens įsigyti prekę ir
įsipareigojantis už ją
mokėti nustatytą pinigų
sumą.

Tai
rinkos
dalyviai,
potencialiems
pirkėjams
siūlantys
tapačius
arba
panašius
poreikius
tenkinančias prekes.

Pardavimo tarpininkai – tai ekonomiškai ir juridiškai
savarankiški ūkio subjektai, savo vardu ir rizika
perkantys prekes pardavimui.
Pagalbininkai – tai įmonės partneriai, tarp atskirų
paskirstymo grandžių padedantys užmegzti glaudžius
ryšius, taip pat teikiantys kitas prekių pardavimą
skatinančias paslaugas.
Tiekėjai – tai įmonės ir pavieniai asmenys, iš kurių
perkami gamybos ir kitos veiklos reikmenys.

Kiekviename versle būtina įvertinti marketingo, finansų, gamybos ir pačios organizacijos
stiprybes ir silpnybes. Stiprybes ir silpnybes įvertinti būtina ne tam, kad pasipuikuoti savo
privalumais ar pulti taisyti kiekvieną trūkumą - svarbiausia išsiaiškinti ar pakanka turimų stiprybių,
ar derėtų apsvarstyti galimybes išsiugdyti ar įsigyti papildomas pajėgas.
Vidinės aplinkos (stiprybių ir silpnybių) analizė - tai marketingo, finansų, gamybos ir
organizacijos stiprybių bei silpnybių įvertinimas.
4.3 lentelė. Vidinės aplinkos (stiprybių ir silpnybių) analizės pavyzdys
Stipriosios pusės







Aukšta prekių kokybė.
Stiprus prekės ženklas.
Gera bendrovės reputacija.
Greitas reagavimas į rinkos poreikius.
Kvalifikuoti darbuotojai.
Naujausios technologijos.

Silpnosios pusės



Siauras prekių asortimentas.
Neatliekami tyrimai, siekiant išsiaiškinti
nepatenkintus vartotojų poreikius bei jų
elgseną.
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4.1. Užduotis. SSGG analizė.
Atlikite įmonės “X” SSGG analizę - į žemiau pateiktos lentelės atitinkamas skiltis sudėkite
šiuos teiginius:
1. Bendrovė “X” yra pasiruošusi 5G erai, kuomet tinklą sudarys pažangiausių ryšio
technologijų – šviesolaidžio ir mobiliosios – kombinacija.
2. Šalyje prasidėjo infliacija.
3. Valstybė pakėlė pelno mokestį iki 25 proc.
4. Bendrovė “X” siūlo itin platų paslaugų spektrą. Nuo išmaniosios TV, mobilaus parašo,
muzikos, pramogų ir išmaniųjų įrenginių iki kompleksinių sprendimų verslo augimui, biuro
įrangos priežiūros ir IT saugos.
5. Klientų aptarnavimas yra aukštos kokybės.
6. Padidėjo tikslinės įmonės “X” klientų grupės pajamos.
7. Įmonė “X” paskelbė akciją - 50 proc. nuolaidą įrangai įsigyjant internetu.
8. Bendrovėje “X” per einamuosius metus pastebėta didelė darbuotojų kaita.
9. Įmonės “X” paslaugos prieinamos visoms socialinėms grupėms.
10. Įmonės vadovas skatina inovacijų kūrimą.
11. Bendrovė rūpinasi aplinkosauga.
12. Konkurentai “Y” ir “Z” pateikė naujus mėnesinių planų pasiūlymus su nuolaidomis.
13. Konkurentė “Y” taip pat paskelbė apie planus teikti 5G ryšio paslaugą klientams.

Stipriosios pusės

Silpnosios pusės

Galimybės

Grėsmės
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4.2. Rinkodaros tikslai
Laimi tie, kurie aiškiai mato ateitį (A. Tolstojus).
Tikslas – tai galutinis rezultatas, kurio mes siekiame.
Norint pasiekti savo tikslus, būtina juos įsivardinti. Vedami puikios idėjos, galime svarstyti
įvairias rinkodaros priemones, būdus kaip jas įgyvendinti, tačiau tai gali būti mažai efektyvu, jei
nepagalvosime kodėl visa tai darome. Net ir lėtas, tačiau kryptingas judėjimas paprastai atneša
daugiau naudos nei blaškymasis, prioritetų neturėjimas. Formuluodama rinkodaros tikslus įmonė
sutelkia savo išteklius ir energiją į tuos veiklos segmentus, kuriuose ji gali gauti daugiausiai naudos
ir įgyti didžiausią konkurencinį pranašumą.
Tinkamas tikslų įsivardinimas jau savaime parodo kryptį, kuria turime judėti, įsivaizduojamas
rezultatas motyvuoja ir įkvepia.
Rinkodaros planavimo proceso pirmoji fazė ir yra tikslų nustatymas. Rinkodaros tikslai turi
sekti ir įgyvendinti bendrus įmonės tikslus, jos misiją ir viziją. Jie skiriasi nuo bendrų įmonės tikslų
tuo, kad apima tik rinkodaros sritį.
Rinkodaros tikslai formuluojami atsižvelgiant į svarbumą ir skubumą:


Formuluojami nuo svarbiausio iki mažiausiai svarbaus.



Tikslūs, išreikšti kiekybine išraiška.



Realistiški.

 Nuoseklūs, papildantys vienas kitą.
Pagrindiniu rinkodaros tikslu dažnai yra nurodomi vartotojai. Įmonės sėkmė rinkoje įmanoma
tik tuo atveju, jei bus patenkinti vartotojų poreikiai. Keičiasi technologijos, verslo aplinka, tačiau
žmonių norai ir poreikiai išlieka svarbiausiu orientyru rinkodaroje.
Formuluojant įmonės rinkodaros tikslus, orientuotus į klientą, svarbu atsakyti į šiuos klausimus:
 Kas yra jūsų įmonės klientas?


Kas patinka jūsų klientui?



Kaip jūsų klientas perka?



Kas skatins jūsų klientą pirkti?

 Kaip jūs galite pasiekti savo klientą?
Rinkodaros tikslus galima formuluoti suskirstant juos pagal įvairius kriterijus:
4.4 lentelė. Rinkodaros tikslų klasifikacija
Ilgalaikiai

Trumpalaikiai

Ekonominiai – pardavimų apimtys, rinkos dalis.

Komunikacijos – prekės ženklas, žinomumas, vartotojų
lojalumas.

Bendrieji – pardavimų apimtys, rinkos dalis arba rinkos
lyderio pozicija.

Tarpiniai pvz. reklamos tikslai.
Atskirų rinkodaros komplekso (4P/7P) elementų tikslai.
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Formuluojant rinkodaros tikslus svarbu atsižvelgti ir į įmonės verslo orientaciją:
4.5 lentelė. Rinkodaros tikslų formulavimas atsižvelgiant į įmonės orientaciją
Jei verslas
orientuotas į:

Pagrindinis dėmesys skiriamas:

Galimi tikslai:

Gamybą

Gamybai ir paskirstymui

Gaminti daug ir pigių produktų

Produktą

Produktų tobulinimui

Gaminti kokybiškus produktus

Pardavimą

Pardavimams

Stimuliuoti paklausą, skatinti kuo daugiau pirkti

Vartotoją

Vartotojų poreikiams, lojalumui

Patenkinti vartotojų poreikius geriau nei konkurentai

Visuomenę

Ne tik atskiram vartotojui, bet ir
visuomenei

Patenkinti vartotojų poreikius atsižvelgiant į
visuomenės gerovę

Keliant rinkodaros tikslus svarbu atsižvelgti į produkto ir rinkos naujumą:
4.6 lentelė. Rinkodaros tikslai atsižvelgiant į produkto ir rinkos naujumą
Esama rinka

Nauja rinka
Tikslai orientuoti į:

Egzistuojantis
produktas

Skverbimąsi į rinką, rinkos dalies
užėmimą, tapimą lyderiu.

Rinkos plėtimą, prekės ženklo žinomumą.

Naujas produktas

Rinkos plėtojimą ir produkto
vystymą.

Rinkos diversifikavimą, produkto vystymą,
rinkos plėtimą.

Pagrindiniai reikalavimai rinkodaros tikslams:
1. Tikslai turi būti apibrėžti laike, numatytas konkretus jų įgyvendinimo laikotarpis (iki metų
pabaigos, per 5 mėnesius ir pan.).
2. Tikslai turi būti išmatuojami kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais (pasiekta apyvarta, pelnas,
sąnaudų sumažinimas ir pan.).
Svarbu, kad tikslai būtų konkretūs ir pamatuojami, kad būtų aišku kada ir kaip juos įvertinti,
kad suprastume jog tikslas pasiektas arba nepasiektas.
Tikslų formulavimui rinkodaroje naudingas ir plačiai paplitęs S.M.A.R.T. (angl. „Gudrus“)
metodas. „Gudrus“ tikslas yra tas, kuris atitinka penkis reikalavimus.
4.7 lentelė. Tikslai pagal S.M.A.R.T.
Santrumpa
(angl.)

Reikalavimas tikslui

Kontroliniai klausimai į kuriuos turi atsakyti
suformuluotas tikslas

S

specific

Konkretus, tiksliai apibrėžtas.

Ar žinote, kaip atrodo pasiektas tikslas?

M

measurable

Lengvai pamatuojamas.

Ar galite bet kuriuo metu pamatuoti savo progresą?

A

achievable

Pasiekiamas, pasvertas.

Ar galite pasiekti tikslą su dabartiniais ar artimiausiu
laiku atsirasiančiais resursais?
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R

relevant

Prasmingas, norimas, derantis su įmonės
tikslais, misija ir vizija.

Ar pasiekus tikslą jūsų įmonė bus sėkminga?

T

time-bound

Apibrėžtas laike.

Iki kada tikslas turi būti pasiektas?

Tikslų neturėtų būti labai daug. Įprastai efektyviausia dirbti būna išsikėlus nuo kelių iki
dešimties tikslų.
4.8 lentelė. Tikslų pagal S.M.A.R.T. pavyzdžiai
Santrumpa
(angl.)

Netinkama formuluotė

Tinkama formuluotė

S

specific

Noriu verslo.

Noriu prekiauti naujais patefonais Klaipėdoje.

M

measurable

Noriu būti turtingas.

Noriu turėti sąskaitoje arba grynaisiais
100000 eurų.

A

achievable

Noriu būti milijonierius po savaitės.

Noriu įkurti įmonę, kuri po metų taps
pelninga.

R

relevant

Noriu, kad pirkėjai taptų priklausomi nuo mano
produktų.

Noriu, kad mano gaminami produktai būtų
ekologiški.

T

time-bound

Įkursiu verslą.

Įkursiu verslą iki kitų metų sausio 1 dienos.
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4.2. Užduotis: Tikslo formulavimas pagal S.M.A.R.T. metodą.
Perskaičius tikslą, pasakyti kokio S.M.A.R.T. komponento jam trūksta. Naujai performuluoti
tikslą, kad jis atitiktų S.M.A.R.T. reikalavimus:
Tikslas

Susitaupysiu verslo pradžiai.

Pardavinėsiu geriausius
patefonus Klaipėdoje.

Per metus Klaipėdoje
parduosiu milijoną patefonų

Per ateinančius metus
padidinsiu savo produkto
užimamą rinkos dalį.

Pardavimus pakelsiu 10 proc.

Atnaujinsiu verslą.

Padarysiu patrauklias kainas.

Pagerinsiu prekių kokybę.

Nauja formuluotė
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4.3. Rinkos tyrimai
Norint kurti sėkmingą verslą, produktą ar paslaugą, kurį pirktų vartotojai reikia pažinti rinką,
kuriai tas produktas ar paslauga skirta. Siekiant pažinti rinką svarbu išanalizuoti veiklos aplinką,
rinkos subjektų elgseną, verslo funkcionavimo sąlygų kitimą. Pasak R. Stankaičio, rinkos tyrimus
galima apibrėžti kaip informacijos rinkimą, kaupimą, jos apdorojimą ir analizę, kurios tikslas –
sumažinti veiksmų neapibrėžtumą rinkoje.
Pagrindinės rinkos tyrimų kryptys:
4.9 lentelė. Pagrindinės rinkos tyrimų kryptys
Rinkos tyrimai

Vartotojų tyrimai

Prekės tyrimai

Tai įmonės makroaplinkos
tyrimas, kuriuo siekiama gauti
kuo daugiau duomenų apie
įmonės
veikimo
rinkoje
sąlygas. Rezultatas - plėtros
prognozė.

Šiuo tyrimu siekiama gauti kuo
daugiau
informacijos
apie
vartotoją, jo elgseną, elgsenos
motyvus ir juos lemiančius
veiksnius. Rezultatas - tikslinių
rinkų atranka.

Siekiama išsiaiškinti kiek prekė tenkina vartotojų
poreikius. Pagrindiniai tyrimo objektai –
analogiškų prekių vartojimo savybės, vartotojų
reakcija
į
tiekiamus
produktus,
prekių
asortimentas, įpakavimas, aptarnavimas, vartotojų
reikmių perspektyvos.

Prekių
judėjimo
ir
pardavimo kanalų tyrimai

Rėmimo sistemos tyrimai

Konkurentų tyrimai

Kainų tyrimai

Tai prekeivių, tarpininkų,
prekybos
formų
tyrimas.
Rezultatas - efektyviausio
prekių judėjimo būdo radimas.

Tiriama, kaip, kada ir kokias
priemones
taikant
galima
geriausiai paskatinti produkcijos
pardavimą, pakelti gamintojo ar
pardavėjo autoritetą rinkoje.

Informacijos,
leidžiančios
įgyti
pranašumą, rinkimas.

Vertinama
analogiškų
prekių kaina rinkoje,
vartotojų reakcija į kainų
pokyčius.

Rinkos tyrimų proceso etapai:
Apibrėžti problemą
ir tyrimo tikslus

Parengti
tyrimo planą

Informacijos
rinkimas

Informacijos
analizė

Išvados ir
sprendimo
priėmimas

4.2 pav. Rinkos tyrimų proceso etapai
Pirmasis etapas - problemos ir tyrimo tikslų formulavimas. Svarbu tinkamai suformuluoti
problemą ir tikslus, kad jie nebūtų per siauri ar per platūs, neapibrėžti. Problemos ir tikslų
formulavimo etape gali pagelbėti S.M.A.R.T. metodas.
Antrasis etapas - tyrimo plano rengimas. Šiame etape priimami sprendimai dėl duomenų
šaltinių, jų rinkimo pobūdžio, metodų bei susisiekimo būdų. Pagrindiniai informacijos šaltiniai:
4.10 lentelė. Pirminiai ir antriniai informacijos šaltiniai
Pirminiai informacijos šaltiniai

Antriniai informacijos šaltiniai

Tai nauji duomenys, surinkti konkrečiam tyrimui.
Šis informacijos šaltinis reikalauja daug laiko,
pastangų ir kaštų.

Tai duomenys surinkti anksčiau, kitų tyrėjų arba kitais
tikslais.
Šis informacijos šaltinis reikalauja mažiau laiko,
pastangų ir kaštų.
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Jei antriniuose informacijos šaltiniuose duomenys nepakankami ar netinkami mūsų problemai ir
tikslui, turime naudotis pirminiais informacijos šaltiniais - t.y. duomenis susirinkti patys.
Atliekant rinkodaros tyrimus galima pasirinkti kokius duomenis rinksime - kokybinius ar
kiekybinius. Kokybiniai duomenys grindžiami nuomonėmis, požiūriais, dokumentais ir pan., tuo
tarpu kiekybiniai duomenys objektyvūs, grindžiami matematinės analizės metodais. Dažniausiai
rinkodaroje derinami kiekybiniai duomenys su kokybiniais.
Atliekant rinkodaros tyrimą taip pat svarbu pasirinkti kokį duomenų rinkimo metodą taikysime:
apklausą, stebėjimą, eksperimentą, focus grupes.
4.11 lentelė. Duomenų rinkimo metodai
Apklausa

Stebėjimas

Eksperimentas

Fokus grupės

Tai iš anksto sudėlioti tam tikri
klausimai, į kuriuos respondentai
atsako. Klausimai gali būti atviri arba
uždari.
Esant
dideliam
kiekiui
respondentų patogiausia formuluoti
uždarus klausimus, nes juos lengviausia
matematiškai skaičiuoti.

Duomenys renkami
stebint objektus arba
situacijas.

Pateikiama
dirbtinai
sukurta
situacija
ir
vertinama
respondentų
reakcija. Pvz. pateikiama
nauja produkto pakuotė ir
vertinama
pirkėjų
reakcija į ją.

Tai diskusijų grupės
metodas.
Žmonės
skatinami laisvai reikšti
savo mintis, jausmus,
požiūrį
konkretaus
objekto atžvilgiu.

Trečiasis etapas - informacijos rinkimas. Pasak R. Stankaičio šiame etape atlikėjai turi sau
atsakyti į tokius klausimus:


Kas rinks duomenis?



Kokia informacija bus renkama?



Kas bus tyrimo objektas?



Pagal kokius kriterijus šie objektai bus atrenkami?

 Kokius informacijos rinkimo metodus tikslinga taikyti?
Ketvirtasis etapas - surinktos informacijos analizė. Naudojantis statistiniais, matematiniais
metodais analizuojami duomenys, atliekami palyginimai, ieškoma sąsajų, atrenkama svarbiausia ir
labiausiai tyrimo tikslus ir problemą atitinkanti informacija.
Penktasis etapas - išvados ir sprendimai. Surinktų ir išanalizuotų duomenų pagrindu
formuluojamos išvados. Remiantis išvadomis priimami atitinkami sprendimai įmonės rinkodaros
strategijai tobulinti.
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4.3. Užduotis: Susipažinimas su rinkos tyrimu.
Jums bus pateikiamas rinkos tyrimo pavyzdys, jūsų užduotis - prisijungti prie anketos ir
atsakant į pateiktus klausimus susipažinti su anketinio metodo rinkos tyrimu.
Nuoroda į anketą - https://goo.gl/forms/ZrQ2n0W21l790Cu83
(Sudaryta pagal A. Remeiką).
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4.4. Užduotis: Rinkos tyrimo anketos sudarymas.
1. Suformuluokite Jūsų įmonės problemą.
2. Sudarykite tyrimo anketą, kurioje būtų:
 įžanga - kreipimasis į respondentus;


tyrimo tikslas - ką ketinate išsiaiškinti šiuo tyrimu;



prisistatymas - kas esate ir kur ketinate panaudoti duomenis;



klausimai - tai ką norite nustatyti savo tyrimu. Atsakymai į klausimus turi padėti spręsti
išsikeltą problemą.
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4.4. Rinkos segmentavimas
Pradedant veiklą paprasčiausia ir veiksmingiausia rinkodaros strategija gali atrodyti visiems
pirkėjams skirtos prekės ar paslaugos pateikimas. Didelė potenciali rinka, nereikalingos papildomos
sąnaudos skirtingoms modifikacijoms ar komplektacijoms, galima orientuotis į žemesnę kainą.
Vis dėlto tokios rinkodaros priemonės dažnu atveju laikomos padrikomis, nes vis didėjantis
rinkos susiskaldymas diktuoja poreikį susitelkti į tuos pirkėjus, kuriuos patenkinti yra daugiausiai
galimybių.
Taigi rinkodaros strategija gali būti:


Nediferencijuota (masinė) – visai rinkai taikomas tas pats veiksmų kompleksas,
nekreipiamas dėmesys į segmentus.



Diferencijuota (tikslinė) – atskiriems rinkos segmentams taikomi unikalūs veiksmų
kompleksai.



Koncentruota (nišinė) – taikomasi tik į vieną rinkos segmentą.

 Individuali (mikro) – leidžianti patiems vartotojams komplektuoti, modifikuoti prekes.
Vartotojų, jų poreikių įvairovė, komunikacijos, paskirstymo priemonės lemia tai, kad vis rečiau
pasiteisina nediferencijuota rinkodaros strategija. Kai kurie autoriai ją net vadina nykstančia. Tai
diktuoja poreikį rinktis diferencijuotą (koncentruotą ar individualią) rinkodaros strategiją. Tuomet
reikia:
 Rinką segmentuoti (suskirstyti) - įvardinti ir apibūdinti atskirų poreikių vartotojų grupes.


Nustatyti tikslinę rinką (nusitaikyti) – pasirinkti sau tinkamiausius segmentus.



Pozicionuoti pasiūlymą vartotojų sąmonėje (pataikyti) – pagrįsti savo pasiūlymo naudą
tikslinei rinkai.
Rinkos segmentavimas – tai veiksmas, kurio metu didesnė rinka skaidoma į siauresnes,
remiantis vienu ar daugiau svarbių ir išmatuojamų vartotojų bruožų. Segmentavimas gali būti
atliekamas įvairių vartotojų bruožų atžvilgiu, tačiau dažniausiai naudojamos šios grupės:
4.12 lentelė. Segmentavimo bruožai
Geografiniai
bruožai

Regionas (Europa, Azija), klimato juosta, šalis (Lietuva, Lenkija), gyventojų tankumas,
gausumas (miestas, kaimas, priemiestis) ir pan.

Demografiniai
bruožai

Amžius, šeimyninė padėtis, šeimos dydis, lytis, pajamos, religija, tautybė, išsilavinimas,
pažiūros ir pan.

Psichografiniai
bruožai

Gyvenimo būdas, asmenybės tipas, temperamentas ir pan.

Elgsenos bruožai

Ieškoma nauda, pasirengimas ir priežastis pirkti, vartojimo norma, lojalumas, informuotumas
apie prekę ir pan.

Atskirų segmentų vartotojai turi vienodus poreikius ir tikėtina, kad vienodai reaguos į taikomas
rinkodaros priemones.
Rinkos segmentavimas yra tinkamas, jei išpildo šias sąlygas:
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Segmentai gali būti lengvai ir aiškiai atskirti vienas nuo kito.



Segmento vartotojų bruožai gali būti nesunkiai identifikuojami ir apibūdinami.



Segmentas yra pakankamai stambus, kad jo pasirinkimas būtų pelningas.

 Segmentas yra pakankamai lengvai prieinamas prekių paskirstymo ir rėmimo aspektais.
Tikslinės rinkos nustatymas – tai vartotojų grupės, turinčios panašių poreikių, į kurią bus
orientuotos kainodaros strategijos priemonės (vieno ar kelių segmentų), pasirinkimas. Pasirenkant
segmentą daugiausiai dėmesio kreipiama į segmento dydį, augimo galimybes, pelningumą,
rizikingumą, ar jis atitinka įmonės misiją ir viziją.
Apsvarsčius įvairius segmentus, tikslinę rinką galima pasirinkti pagal šiuos modelius:
Atrinktų
segmentų

Vieno segmento

R*1

R2

R3

R1

R2

Prekės
pasirinkimo
R3

R1

R2

Rinkos
pasirinkimo

R3

R1

R2

Visos rinkos
užėmimo

R3

R1

P*1

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

P2

P3

P3

P3

P3

P3

R2

R3

*P – prekės, R – rinkos.
Rinkos segmentavimas turi būti atliekamas nuolatos, nes segmentai dažnai kinta. Taip pat
segmentų parinkimas turėtų būti etiškas (nesiūlyti pigių, tačiau kenksmingų produktų
pažeidžiamoms vartotojų grupėms).
Nustačius tikslinę rinką – produktai turi būti pozicionuojami vartotojų sąmonėje.
Pozicionavimas – tai įmonės ar jos produkto įvaizdžio, savitumo kūrimas, kuris vartotojo sąmonėje
išskiria prekę ar paslaugą iš kitų panašių prekių, suteikia jai išskirtinę padėtį. Sunku tikėtis sėkmės,
jei pateikiami produktai niekuo nesiskiria nuo kitų rinkoje esančių produktų.
Naują prekę gamintojas turi palyginti su jau esančiomis rinkoje prekėmis ir rasti unikalią vietą
tarp kitų panašių prekių. Pozicionuojant prekę svarbu pritaikyti ją vienam ar keliems segmentams
taip, kad jų požiūriu ši prekė ryškiai išsiskirtų iš konkurentų produkcijos gausos.
Dažniausiai pozicionuojama pabrėžiant:


Kainą.



Kokybę.



Funkcionalumą.



Gyvenimo būdą (kuriam tinkamas produktas).
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4.5. Užduotis: Rinkos segmentavimas ir rinkodaros strategija
Kokią rinkodaros strategiją atspindi šie rinkos segmentavimo pavyzdžiai (atsakymą
apibraukite):
A. nediferencijuota;
B. diferencijuota;
C. koncentruota;
D. individuali.

Amžius

Iki 25 m.
26-50 m.
Virš 50 m.

Pajamos

Iki 1000
1000-2000
Virš 2000

Išsilavinimas

Vidurinis
Aukštasis
Miestas

Rajonas
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A. nediferencijuota;
B. diferencijuota;
C. koncentruota;
D. individuali.

Amžius

Iki 25 m.

26-50 m.

Virš 50 m.

Pajamos

Iki 1000

1000-2000

Virš 2000

Išsilavinimas

Vidurinis

Aukštasis

Miestas

Rajonas
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4.6. Užduotis: Tikslinės rinkos nustatymas
Remdamiesi žemiau lentelėje pateiktais rinkos tyrimo duomenimis, nustatykite tikslinę rinką ir
jos dalį bendroje pardavimų apimtyje, jei minimaliu sektoriaus pardavimo kriterijumi būtų laikoma
10 tūkst. vienetų.

Asmens pajamos

Pirkėjų amžius metais / parduotų prekių kiekis tūkst. vnt.

18-25

26-30

31-40

41-50

51-60

virš 60

iki 500

7

6

5

6

7

18

501-1000

11

15

11

9

9

6

1001-1500

12

31

28

27

14

7

1501-2000

3

20

23

25

11

2

2001-2500

1

7

12

13

4

2

virš 2500

-

-

3

4

3

-
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4.5. Rinkodaros kompleksas (4P ir 7P)
Rinkodaros kompleksas – tai visuma tarpusavyje susijusių rinkodaros elementų, kuriuos įmonė
ar organizacija naudoja, siekdama paveikti rinką.
Pagrindiniai rinkodaros elementai yra:
 siūlomas produktas (prekė, paslauga),
 kaina,
 prekių paskirstymo (pateikimo) kanalai,

Kaina (price)

Prekė
(product)

Vartotojo
poreikiai

Rėmimas
(promotion)

Paskirstymas
(place)



rėmimas.
4.3 pav. Pagrindiniai rinkodaros elementai (4P)

Produktas/prekė (angl. product) suprantamas ne tik kaip poreikį tenkinančios prekės arba
paslaugos sukūrimas ar gamyba, bet apima ir daugybę sprendimų dėl jo dizaino, pavadinimo,
prekinio ženklo, garantijų, įpakavimo ir kt.
Kaina (angl. price) apima tokius sprendimus kaip jos nustatymas, nuolaidų taikymas,
reguliavimas, atsižvelgiant į paklausos svyravimus ir kt.
Prekių paskirstymo kanalai (angl. place) susiję su prekės pateikimu varto- tojui jam priimtinoje
vietoje ir norimu laiku, įveikiant vietos ir laiko spragas.
Elementas „prekių rėmimas“ (angl. promotion) apima veiksmus ir sprendimus, susijusius su
informacijos apie produktą ar paslaugą teikimu, siekiant paveikti vartotojo elgseną.
Atsižvelgiant į pirmąsias angliškų žodžių reikšmes, rinkodaros kompleksas įgavo „4P“
komplekso pavadinimą.
Rinkos specialistai pasiūlė į rinkodaros kompleksą papildomai įtraukti:


žmogiškąjį veiksnį (angl. people),



procesus (angl. processes),



fizinę aplinką (angl. physical evidences).
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Taip šį kompleksas išplėstas iki „7P“.

Kaina
(price)
Prekė
(product)

Paskirstymas
(place)

Rėmimas
(promotion)

Vartotojo
poreikiai

Fizinė
aplinka
(physical
evidences)

žmogiškasis
veiksnys
(people)

procesai
(processes)

4.4 pav. Išplėstas rinkodaros kompleksas (7P)

4.5.1. Produktas/Prekė
Vienas svarbiausių rinkodaros komplekso elementų yra prekė arba produktas. Kas yra prekė ir
kas yra produktas?
Prekė - tai kiekvienas pirkimo ar pardavimo elementas. Tai rinkodaros komplekso elementas,
kuris apima sprendimus ir veiksmus, susijusius su pardavimo objekto kūrimu ir keitimu (R.
Uznienė, 2011).
Produktas - bet kas, kas gali būti pasiūlyta rinkai, vartotojų norui ar poreikiui patenkinti (R.
Uznienė, 2011).
Paslauga - prekė, kurios gamyba ir vartojimas vyksta tuo pačiu metu (V. Pranulis, 1999).
Rinkodaros specialistai tradiciškai klasifikuoja prekes remdamiesi trimis savybėmis:
ilgaamžiškumu, materialumu ir naudojimo sritimis (ar prekė skirta asmeniniam, ar gamybiniam
naudojimui).
Įmonė prieš pradėdama kurti prekę turėtų apgalvoti visus požymius, kuo prekė bus naudinga
pirkėjui. Pirkėjas pasirenka pirkti prekę įvertindamas kiek naudingumo požymių prekė jam turi,
todėl kiekvienas pardavėjas turi stengtis prekę sukurti tokią, kad naudingumo požymių ji turėtų kuo
daugiau, taip atsiranda prekės palaikymo sąvoka. Pasak V. Pranulio prekės palaikymas - visuma
apipavidalinimo, kokybės, įpakavimo, garantijų, aptarnavimo požymių, leidžiančių geriau tenkinti
vartotojų poreikius ir parduoti prekę.
Prekės palaikymo požymiai yra trijų lygmenų: turinio, formos, viso gaminio.
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Prekės lygmenys

Ženklas
Stilius
Gaminys
Paslauga
Idėja
Sprendimas

Gaminio turinys
(sumanymas)

Kokybė
Įpakavimas
Reputacija
Žinomumas
Apipavidalinimas

Pristatymo terminas
Reguliarumas
Saugumas
Garantijos aptarnavimas
Montavimas
Kreditavimas

Gaminio forma
(vaizdas)

Gaminys
plačiąja prasme

4.5 pav. Prekės lygmenys
Prekių klasifikavimas
Prekės skirstomos į dvi dideles grupes - vartojimo prekės, kurios skirtos asmeniniams ir namų
ūkio poreikiams tenkinti, ir pramoninės prekės, kurios naudojamos kitoms prekėms sukurti ar
suteikti paslaugas versle.
Vartojimo prekės klasifikuojamos taip:
4.13 lentelė. Vartojimo prekių klasifikavimas
Rinkodaros
veiksniai

Vartojamojo produkto tipai
Būtinas

Vertingas

Išskirtinis

Nepaklausus

Vartotojo
elgsena
perkant

perka
dažnai,
neplanuoja, mažai
lygina su kitais,
vartotojo
aktyvumas
nedidelis

perka rečiau, daug
lygina su kitais ir
renkasi, lygina prekes
pagal kainą, kokybę ir
stilių

atiduoda
pirmenybę
prekės
ženklui,
demonstruoja lojalumą,
perka tikslingai, mažai
lygina, nelabai reaguoja į
kainą

mažai
domisi
produktu arba apie jį
žino, o jei žino skiria
jam nedaug dėmesio

Kaina

Žema

Aukštesnė

Aukšta

Įvairi

Paskirstymas

paskirstoma plačiai,
patogiose pirkėjui
vietose

selektyvus
paskirstymas
mažesniame
prekyviečių skaičiuje

išskirtinis paskirstymas
tik vienoje ar keliose
visos rinkos teritorijos
parduotuvėse

įvairus

Rėmimas

masinis rėmimas,
kurį vykdo
gamintojas

reklama ir asmeninis
pardavimas, kurį
vykdo gamintojas ir
perpardavėjai

į tikslinį vartotoją
orientuotas rėmimas,
vykdo ir gamintojas ir
perpardavėjas

agresyvi reklama ir
asmeninis
pardavimas, vykdo ir
gamintojas ir
perpardavėjas

Pavyzdžiai

dantų pasta,

buitiniai prietaisai,

prabangos prekės, Rolex,

gyvybės draudimas,
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žurnalai, skalbikliai

baldai, drabužiai

krištolas

kraujo donorystė

Naujų prekių kūrimas
Geriausios ir stipriausios įmonės, didžiulį dėmesį skiria nuolatiniam tobulėjimui, plėtrai bei
pelningai veiklai. Norint sėkmingai vykdyti veiklą nuolat besikeičiančiame pasaulyje tenka nuo jo
neatsilikti ir keistis kartu su juo, kas reiškia - nuolat kurti ir tobulinti savo siūlomas prekes ir
paslaugas.
Norint kurti naują prekę, pirmiausia vertėtų išsiaiškinti, kas yra prekės naujumas. Tiksliau
apibrėžti naujumo sąvoką padeda atsakymai į šiuos klausimus:
KAM? Tai subjektyvus kriterijus apimantis vartotoją ir gamintoją. Vartotojas ir gamintojas į
prekę žiūri iš skirtingų pozicijų, vienam iš jų prekė gali atrodyti nauja, tuo tarpu kitam - ne. Svarbu
suprasti, kad dėmesį turėtume koncentruoti į rinkos segmentą, kuriam bus skirta prekė. Jei su naujai
kuriama preke vartotojas niekada nebuvo susidūręs - tuomet prekę galima laikyti nauja.
KADA? Tai laiko kriterijus, kuris nurodo kiek laiko prekė rinkoje išliks nauja. Net jei prekė
nėra turėjusi analogų, tai nereiškia kad ji išliks nauja amžinai. Skirtingų sektorių naujos prekės
tokiomis išlieka skirtingą laiko tarpą.
KIEK? Tai intensyvumo kriterijus, kuris padeda įvertinti kiek prekė yra nauja. Intensyvumas
gali būti vertinamas nuo visiškai naujos prekės iki prekės patobulinimo. Tai visiškai subjektyvus
kriterijus ir jį įvertinti gali tik segmento vartotojai įvardindami ar jiems prekė atrodo visiškai nauja
ar tik senosios patobulinimas.
Nauja preke galima laikyti originalią prekę, naują prekės rūšį arba šiek tiek modifikuotą ar
patobulintą senąjį prekės variantą.
Prekės atnaujinimas - tai daug aspektų apimanti veikla. Svarbu nepainioti naujumo sąvokos su
išradimų sąvoka. Išradimas būtų dar iki šiol neegzistavęs naujas produktas, tuo tarpu naujovė yra
produktas ar prekė, kurią subjektyviai vartotojas suvokia kaip naują.
Skiriami tokie prekės naujumo aspektai:
1. nauja prekė pasauliniu lygiu;
2. nauja prekių grupė;
3. priedai prie esamos prekės;
4. esamos prekės modifikavimas;
5. esamos prekės pateikimas naujam rinkos segmentui.
4.6 pav. Naujumas rinkos atžvilgiu
Naujas pasauliui
produktas

Nauja produkto linija
Pagerintos senų
produktų savybės

Nauja kaina
Mažas

Esamų produktų
priedai

Didelis

Naujumas įmonei
Esamų produktų
siūlymas naujoms
rinkoms
Didelis

Naujų prekių kūrimo procesą sudaro aštuoni pagrindiniai etapai:

Mažas
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1. Idėjų paieškos etapas. Tai nuolatinis, sistemiškas naujų produktų idėjų generavimas.
Paprastai geriausia jei prie šio etapo prisideda įmonės darbuotojai, klientai bei tiekėjai. Taip pat
naujų idėjų generavimui gali pasitarnauti įmonės konkurentai. Idėjų generavimui galima naudoti
kūrybiško mąstymo metodus (pvz. De Bono).
2. Idėjų atrankos etapas. Tai pirmajame etape sugeneruotų idėjų peržiūrėjimo procesas,
kurio metu pasirenkamos tinkamos idėjos ir atmetamos netinkamos. Šio etapo pagrindinis tikslas
laiku pastebėti puikias idėjas, kad būtų galima imtis jų įgyvendinimo.
3. Koncepcijos kūrimo ir tikrinimo etapas. Prekės koncepciją sudaro smulkus būsimos
prekės aprašymas, apibrėžiant rinkos segmentą, charakteristikas ir naudas vartotojui. Šiame etape
gali būti kuriami prekės modeliai, prototipai. Sukurta koncepcija tikrinama įmonės atrinktų
specialistų, kurie prekę vertina atsakydami į tam tikrus klausimus, tokius kaip:
 Ar supras vartotojas naudą?
 Ar prekė skirsis nuo konkurento siūlomų prekių?
 Kokios galimos šios prekės pardavimo kliūtys?
 Ar galima prekę patobulinti?
4. Rinkodaros strategijos etapas. Šis etapas reikalingas tam, kad būtų galima išsiaiškinti ar
įmanoma būsimam produktui parengti veiksmingą rinkodaros strategiją. Kuriant rinkodaros
strategiją:
 Atliekamas rinkos segmentavimas, planuojamas prekės pozicionavimas, pardavimų
apimtys ir pelnas pirmaisiais metais.
 Nustatoma prekės kaina, pirmųjų metų paskirstymo grandinės ir marketingo biudžetas.
 Nustatomos ilgalaikės planuojamos pajamos, siekiamas pelnas ir parengiama
marketingo komplekso elementų visuma.
5. Gamybos ir pardavimo galimybių analizė. Šiame etape bandoma atsakyti į klausimą ar
galima prekę parduoti pelningai. Sudaromas pardavimų planas. Jame prognozuojama naujos prekės
pardavimo apimtis atsižvelgiant į tai, ar prekė yra ilgalaikio vartojimo ar suvartojama ir perkama
pakartotinai, nes ilgalaikio vartojimo prekių pardavimai iš pradžių kyla, o pasiekę aukščiausią tašką
ima kristi ir pasiekia nulį, tuo tarpu trumpalaikio vartojimo prekių pardavimai didėja nuo pat jos
pasirodymo ir jei prekė patenkina vartotojų lūkesčius, jos pakartotiniai pardavimai auga. Jei
nustatoma, kad prekę galima parduoti pelningai - einama prie prekės kūrimo etapo.
6. Prekės kūrimo etapas. Šis etapas reikalauja daugiausiai investicijų, nes kuriami pirmieji
bandomieji prekės pavyzdžiai. Pagaminti bandomieji pavyzdžiai paprastai tikrinami jau įtraukiant ir
vartotoją. Vartotojai pabandę prekę - išsako savo nuomonę.
7. Bandomosios rinkodaros etapas. Šio etapo tikslas - išsiaiškinti vartotojų ir prekybininkų
požiūrį į naująją prekę, jos pirkimą, vartojimą ir pakartotinį pirkimą. Neretai dėl didelių kaštų šio
etapo atsisakoma.
8. Prekės įvedimo į rinką etapas. Priėmus sprendimą įvesti prekę į rinką, prasideda
pardavimo etapas. Pradedama naujos prekės gamyba ir jos pateikimas vartotojams. Svarbu tinkamai
parinkti naujos prekės įvedimo į rinką laiką. Gali atsitikti, kad ir konkurentas ruošiasi tuo pačiu
metu įeiti į rinką su panašia ar analogiška nauja preke. Tokiu atveju įmonė gali pasirinkti vieną iš
trijų galimybių:


pirmoji įeiti į rinką;
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kartu su konkurentu įeiti į rinką;

 vėliau už konkurentą įeiti į rinką.
Be to, įmonė gali įeiti su nauja preke į rinką dvejopai:


iš karto į visą planuojamą rinką (taip vadinamu „smūgiu“);

 laipsniškai, įeinant į vieną, o po to į kitą rinkos segmentavimą ir t.t.
Taigi, visas naujų prekių kūrimo procesas atrodo taip:
Idėjų paieška (generavimas)
Idėjų atranka

Gamybos ir pardavimų
galimybių analizė
Prekės kūrimas

Koncepcijos kūrimas ir
tikrinimas

Bandomasis marketingas

Marketingo strategija

Prekės įvedimas į rinką

4.7 pav. Naujų prekių kūrimo procesas
Kuriant produktą labai svarbu apibrėžti, kokie bus jo privalumai. Šiuos privalumus nusako
produkto charakteristikos: kokybė, savybės, stilius ir dizainas.
Kokybė yra vienas iš svarbiausių rinkodaros įrankių, kurį galima panaudoti produkto
pozicionavimui rinkoje. Kokybė turi dvi dimensijas – lygį ir pastovumą. Lygio dimensija reiškia
produkto gebėjimą atlikti savo funkcijas. Produktas turi būti patvarus, patikimas, tikslus, paprastas
naudoti ir remontuoti, pasižymėti kitomis vertingomis savybėmis. Pastovumo dimensija reiškia, kad
produktas yra be defektų arba nukrypimų ir visada veiks taip, kaip buvo pažadėta. Šiomis dienomis
prekės kokybė yra tapusi konkurencine būtinybe.
Produkto savybės – tai konkurencinis įrankis, padedantis išskirti bendrovės produktą iš
konkurentų gaminių. Vienas iš efektyviausių būdų konkuruoti yra tapti pirmuoju gamintoju,
pasiūliusiu reikalingą ir vertingą naują prekės savybę
Produkto dizainas gali būti vienu iš galingiausių konkurencinių ginklų bendrovės rinkodaros
arsenale. Svarbu pabrėžti, kad dizainas yra platesnė sąvoka nei stilius.
Produkto stilius tiesiog apibūdina produkto išvaizdą. Įspūdingas stilius gali patraukti dėmesį ir
sukelti estetinį pasigėrėjimą, tačiau tai nebūtinai reiškia, jog produktas geriau veiks. Kai kuriais
atvejais stilius gali netgi pabloginti produkto savybes.
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4.7. Užduotis: Prekės naujumo vertinimas.
Išanalizuokite ir priskirkite išvardytas prekes atitinkamoms prekės naujumo kategorijoms.
Prekės naujumo kategorijos:
1. nauja prekė pasauliniu lygiu;
2. nauja prekių grupė;
3. priedai prie esamos prekės;
4. esamos prekės modifikavimas;
5. esamos prekės pateikimas naujam rinkos segmentui.

Prekės apibūdinimas
Pvz. Skraidantis elektromobilis.
Balsu valdomos belaidės ausinės.
Tyrelės nuolat skubantiems verslininkams.
Mikrofonas mobiliajam telefonui, siekiantiems tobuliausios įrašymo
kokybės.
“Osomin” maisto produktai turintys 0 kalorijų.
Mobilusis telefonas, turintis ekraną abiejose korpuso pusėse.
Nano kompiuteris integruotas vartotojo odoje.
Unitazas su automatinio išsivalymo funkcija.
Išmanusis laikrodis sveikatos problemų turintiems asmenims, matuojantis
gyvybines funkcijas ir informuojantis spec. tarnybas reikalui esant.
Saulės energija įkraunami buities prietaisai.
Neleidžiantis kelyje užmigti elektrinis automobilio kėdės užtiesalas.
Automobilio ratlankiai, palaikantys vienodą automobilio padangų slėgį automatiškai papildantys padangas oru.

Naujumo
kategorijos numeris
1
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4.6. Kainodara
„Nustatant kainą reikia įvertinti ne tik sąnaudas ir vertę, bet ir sąžinę“ (A. Pierce‘as).
Kiekvienas gaminys ar paslauga turi savo kainą – pinigų sumą, kuri mokama už tą gaminį ar
paslaugą. Tai vienintelis rinkodaros komplekso elementas iš kurio gaunamos pajamos. Istoriškai
kaina būdavo sutariama pardavėjo ir pirkėjo derybose. Šiuolaikinėse organizacijose kainos
nustatymo procesas vadinamas kainodara. Tai būdas piniginiais terminais išreikšti produkto vertę
vartotojui. Kadangi kaina lemia pajamas, tai neteisingai nustačius kainą atsiranda rizika neuždirbti
pelno:


Jei nustatoma per aukšta kaina, tai pelnas nesurenkamas dėl per mažo parduotų vienetų
skaičiaus.



Jei nustatoma per žema kaina, tai pelnas nesurenkamas nes net didelis parduotas vienetų
skaičius nepadengia patirtų išlaidų.
Siekiant maksimalaus įmanomo pelno ir renkantis kainodaros sprendimus, reikia atsižvelgti į
įvairius vidinius ir išorinius veiksnius:
4.14 lentelė. Vidiniai ir išoriniai veiksniai sąlygojantys kainodaros sprendimus
Vidiniai veiksniai
Rinkodaros tikslai

Išoriniai veiksniai
Rinka

Bendru atveju jie gali būti:
 Įmonės išlikimas – laikinas tikslas, kai pelnas
nėra toks svarbus kaip išlikimas rinkoje.
 Pardavimai – tikslas kuo daugiau parduoti
produkcijos.
 Pelnas – tikslas užsitikrinti maksimalų pelną.
 Dominuojanti padėtis – tikslas užimti tam tikrą
rinkos dalį ar lyderio poziciją.

Jei sąnaudos nustato žemutines kainų ribas (pardavimai
turi padengti sąnaudas ir duoti pelną), tai rinka ir
paklausa parodo lubas (kiek daugiausiai vartotojai gali
mokėti už konkrečius produktus).
Rinka gali būti:
 Tobula konkurencija – daug pardavėjų ir pirkėjų,
niekas neturi išskirtinės įtakos, kainos praktiškai
pas visus vienodos.
 Monopolinė konkurencija - daug pardavėjų ir
pirkėjų, niekas neturi išskirtinės įtakos, bet dėl
pasiūlymų skirtingumo (produkto stilius, savybės)
kainos skiriasi.
 Oligopolinė konkurencija – rinkoje daug pirkėjų,
bet tik keletas pardavėjų, kurie jautriai reaguoja į
vienas kito strategijas (jei vienas sumažina kainą,
tai turi mažinti ir kitas, kad išlaikytų savo rinkos
dalį).
 Grynoji monopolija – pardavėjas yra tik vienas,
jis nustato kainas pagal savo pasirinktą
kainodaros strategiją.
Paklausa

Rinkodaros komplekso strategija
Kainodara derinama atsižvelgiant į kitus rinkodaros
komplekso (4P) elementus (produktą, rėmimo ir
paskirstymo sprendimus). Pvz. norint pozicionuoti
produktą kaip aukštos kokybės reikia numatyti aukštesnę
kainą, kuri padengtų didesnes gamybos sąnaudas.
Paprastai yra kuriamas produktas, o tada skaičiuojamos
jo sąnaudos. Tačiau strategiškai sėkmingai gali būti
pritaikomas sąnaudų planavimo metodas, kuomet visų
pirma nustatomos norimos sąnaudos, o tada jų ribose
planuojamas galimas sukurti produktas.

Ar produkto kaina yra priimtina sprendžia vartotojas
(pirkdamas arba nepirkdamas). Įprastai kaina ir paklausa
yra glaudžiai susiję – kuo didesnė kaina, tuo mažesnė
paklausa. Prestižinių produktų aukštesnė kaina gali
nemažinti paklausos, nes vartotojai mano, kad gauna
kokybiškesnę prekę, tačiau tik iki tam tikros ribos.
Svarbu įvertinti ir paklausos elastingumą – kiek paklausa
yra jautri kainos pokyčiams. Jei nežymiai keičiantis
kainai paklausa beveik nekinta – ji vadinama
neelastinga. Elastinga – kai jautriai reaguoja į kainos
pokyčius. Elastingos paklausos atveju rizika net
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nežymiai kilstelėti kainas yra pakankamai aukšta –
smarkiai sumažėję pardavimų apimtys gali padaryti
didesnius nuostolius nei bendrai kompensuoja didesnis
atskiro produkto pelnas.
Sąnaudos

Konkurentų sąnaudos, kainos ir pasiūlymai

Pagrindinis kriterijus, pagal kurį nustatoma
produkto
kaina.
Dažniausiai
siekiama
dirbti
mažiausiomis sąnaudomis, nes tuomet galima
konkurencingiausia kaina. Sąnaudos susideda iš
pastoviosios (nekinta keičiantis produkcijos kiekiui) ir
kintamosios (kinta priklausomai nuo produktų kiekio)
dalių.
Įprastu atveju sąnaudos didžiausios gaminant ir
realizuojant nedaug gaminių. Gausėjant produkcijai ir
realizacijai gaminio sąnaudos mažėja (darbuotojai
išmoksta greičiau gaminti, užsakant didesnius kiekius
žaliavų gaunama geresnė kaina iš tiekėjų) iki tam tikros
ribos, kuomet vėl reikia investuoti į naujus gamybinius
pajėgumus (pasamdyti daugiau darbuotojų, plėsti
patalpas, įrengimus).
Organizaciniai sprendimai

Svarbu palyginti savo sąnaudas su konkurentų, kad
išsiaiškinti kas pagal šį rodiklį turi pranašumą. Tuomet
susipažinus su konkurentų kainomis ir pasiūlymais,
apklausus pirkėjus (ką jie mano apie kainas ir kokybę)
galima formuoti savo kainodaros strategiją.

Kas nustato kainas ir užsiima kainodara. Mažose
bendrovėse tai dažniausiai daro vadovybė, didelėse –
atskiri kainodaros padaliniai. Įtakos gali turėti ir
gamybos,
finansų skyrių vadovai,
pardavimų
vadybininkai.

Tai ekonomikos sąlygos, gamybos pakilimai ir
nuosmukiai, infliacija ir palūkanų normos, vyriausybių
sprendimai ir socialiniai veiksniai.

Kiti veiksniai

Dažnu atveju, nustatant kainas, pasirenkamas vienas iš žemiau paminėtų kainodaros metodų:
Sąnaudomis pagrįsta kainodara (orientuota į kaštus) – pirkėjams siūloma apmokėti sąnaudas ir
nustatytą antkainį;


Vertės kainodara (orientuota į paklausą) – kaina nustatoma ne pagal patiriamas sąnaudas, o
pagal tai, kaip pirkėjas suvokia produkto vertę (kokia paklausa atsiranda).



Konkurencija paremta kainodara (orientuota į konkurentus) – kaina nustatoma ne pagal
patiriamas sąnaudas ar paklausą, o pagal konkurentų pardavimo kainas. Šiuolaikinės
technologijos vis labiau populiarina aukcionų prekybą - kai kaina nustatoma pagal to
momento pasiūlos ir paklausos santykį.
Kainodaros strategijos paprastai keičiasi skirtinguose produkto gyvavimo ciklo etapuose.
Nustatant naujų prekių kainas dažniausiai pasirenkamos šios strategijos:
 Nugriebimo – naujai prekei nustatoma aukšta kaina, kuri, didėjant pardavimams,
palaipsniui mažinama.
 Skverbimosi – naujai prekei nustatomai sąlyginai nedidelė kaina, kad jį įsiskverbtų į rinką.
Kuriant naują produktą ir įvedant jį į rinką svarbu nuspręsti kaip jis bus pozicionuojamas kainos
ir kokybės atžvilgiu:
4.15 lentelė. Pozicionavimas kainos ir kokybės atžvilgiu
Kaina
Didelė

Maža
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Aukšta

Premijinė strategija

Padidintos vertės strategija

Žema

Per didelės kainos strategija

Taupumo strategija

Kokybė

Jei įmonė turi ne vieną, o daugiau produktų, reikia nuspręsti kaip gauti maksimalų pelną iš viso
asortimento:


Kokie kainų skirtumai tarp panašių prekių?




Kokie priedai kiek kainuoja?
Kokie yra būtini priedai (pvz. skustuvas pigus, bet brangūs keičiami skutimosi peiliukai, be
kurių neįmanoma skustis)?



Kokie šalutiniai produktai atsiranda gamybos metu, kaip juos galima realizuoti?



Galbūt parduodant komplektais, galima parduoti produktus, kurių atskirai pirkėjas
nepirktų?
Sėkmingai veikiančios įmonės paprastai greitai reaguoja į rinkos pokyčius, todėl dažnai yra
naudojamos įvairios kainų koregavimo strategijos:
4.16 lentelė. Kainų koregavimo strategijos
Nuolaidų kainodara
Segmentinė kainodara

Psichologinė kainodara

Rėmimo kainodara
Vertės kainodara
Geografinė kainodara
Tarptautinė kainodara

Paprastai naudojama, kai norima skatinti tam tikrą vartotojų elgesį – daugiau pirkti,
išbandyti tam tikrus produktus, atsiskaityti iš anksto ir pan.
Nustatomos skirtingos kainos, skirtingiems vartotojams – pigesni bilietai
moksleiviams, pigesni bilietai esantys salės tolumoje, pigesnės paslaugos ne sezono
metu ir pan.
Kaina nustatoma atsižvelgiant į psichologinius kainos aspektus – pvz. kai pirkėjas
negali objektyviai įvertinti prekės kokybės, apie ją jis nusprendžia pagal kainą.
Prastesnės kokybės produktai parduodami greta aukštesnės kokybės – pirkėjams
atrodo, kad jie tos pačios prekių klasės. Dažnai naudojamos nesuapvalintos kainos,
nes pvz. kaina 499 pirkėjams siejasi ne su 500, o su 400.
Laikinai tam tikroms prekėms nustatoma žemesnė kaina (kartais nepadengianti net
savikainos), siekiant padidinti tų prekių pardavimą, realizuoti ar išpopuliarinti jas.
Kaina nustatoma ne pagal sąnaudas, o pagal tai, kaip vartotojas suvokia prekės vertę.
Užuot mažinus kainas ir prisitaikius prie konkurentų, įmonė gali siūlyti paslaugas ar
priedus, kurie suteikia papildomos vertės ir išskiria jų pasiūlymus iš kitų.
Kaina nustatoma pagal pirkėjų gyvenamąją vietą.
Kaina derinama pagal skirtingų pasaulio rinkų sąlygas.

Dažniausios kainodaros klaidos:


Manymas, kad kainų mažinimas tiesiogiai didina pardavimus.



Manymas, kad kainų politikoje svarbiausi patiriami kaštai.



Nereagavimas į pokyčius rinkoje.



Kainos nederinimas su kitais rinkodaros komplekso elementais.



Kainos nelankstumas, nepritaikymas jos skirtingiems rinkos segmentams.
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4.8. Užduotis: Sąnaudomis pagrįstas kainos apskaičiavimas.
Jūs planuojate gaminti marškinėlius su originaliu piešiniu. Marškinėlių savikaina – 5,69 euro.
Piešinio uždėjimo kaina – 1,99 euro. Kitos sąnaudos (darbas, kuras ir pan.) – 1,45 euro.
Apskaičiuokite planuojamą marškinėlių kainą, jei jūs norite taikyti 15% antkainį. Nepamirškite
pridėti PVM.
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4.9. Užduotis: Konkurencija kainodaroje.
Jūs pardavinėjate marškinėlius už ankstesnėje užduotyje apskaičiuotą kainą. Netoliese atsirado
konkurentas, kuris panašaus dizaino marškinėlius pardavinėja už 10,99 euro. Ką ir kodėl darysite?
Pateikite ne mažiau kaip tris galimas kainodaros strategijas šiuo atveju.
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4.10. Užduotis: Pelno prognozės.
Per dieną jūs parduodate 10 marškinėlių už pirmoje užduotyje apskaičiuotą kainą. Norite
atsidaryti kitą parduotuvę, tačiau jos įsirengimas kainuoja apie 400 eurų. Kiek dienų turite dirbti,
kad galėtumėte atsidaryti naują parduotuvę, jei visą uždirbamą pelną skirsite naujos parduotuvės
atidarymo fondui?
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4.7. Rėmimo kompleksas
Kartais gali nutikti taip, kad net įmonei siūlant gerą prekę ar paslaugą, nustačius tinkamą kainą
ir naudojant gerą paskirstymo sistemą, visgi pasiekti norimų rezultatų nepavyksta. Labiausia
tikėtina to priežastis - jog prekė nėra pakankamai žinoma pirkėjų tarpe, pirkėjams niekas tinkamai
nepaaiškina prekės ar paslaugos privalumų lyginant su kitomis konkurentų prekėmis. Ką tai reiškia
rinkodaros terminais? Jog nėra naudojamas marketingo komplekso elementas - rėmimas.
Pasak V. Pranulio rėmimą galima apibrėžti kaip marketingo komplekso elementą, apimantį
sprendimus ir veiksmus, kurių pagalba numatytas segmentas informuojamas ir skatinamas pirkti.
Iš apibrėžimo matome, jog patys svarbiausi rėmimo tikslai - informuoti ir skatinti. Informuoti ir
paskatinti pirkėją galima naudojantis įvairiausiais komunikavimo būdais.
Svarbu suprasti, jog rėmimo procese paprasta dalyvauja ne viena komunikavimo priemonė, o
visas kompleksas, kurios persipina ir viena kitą pastiprina. Tokios tarpusavyje derinamos ir
sąveikaujančios įvairios komunikavimo priemonės vadinamos integruotomis marketingo
komunikacijomis.
4.7.1. Komunikacija
Yra įvairiausių priemonių ir būdų, tačiau iš esmės komunikacijos pagrindinės sudedamosios
dalys nesiskiria. Komunikacijos proceso schema:

Informacijos
užkodavimas
Pranešimas
TRUKDYMAI
Perdavimo priemonė

Informacijos gavėjo reakcija

Informacijos siuntėjas

Dekodavimas

Informacijos gavėjas
4.8 pav. Komunikacijos proceso schema
1. Informacijos siuntėjas. Informacijos siuntėju gali būti kiekvienas žmogus ar žmonių
grupė, kurios tikslas perduodant informaciją paveikti informacijos gavėjus. Paprastai rinkodaroje
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informacija perduodama neatskleidžiant informacijos siuntėjo tikslo - užmaskuotai, ne tokia
akivaizdžia forma, kad sukeltų kuo mažesnį informacijos gavėjo pasipriešinimą.
2. Informacijos užkodavimas. Tai minčių, vizijų perkodavimas bendravimui priimtina
forma - žodžiais, vaizdais arba garsais. Žodinė informacija yra pati populiariausia ir plačiausiai
naudojama informacijos pateikimo forma, tačiau informaciją taip pat galima perduoti garsais bei
vaizdais, nes kiekvieno iš mūsų smegenys tam tikrus garsus ar vaizdus geba dešifruoti. Kaip
pavyzdys gali būti mašinos stabdžių cypimo garsas, kurį kiekvienas mūsų suvokiame kaip pavojų.
3. Pranešimas. Tai užkoduota ir perdavimui paruošta informacija. Reikia atkreipti dėmesį,
kad skirtingais kanalais žinutės koduojamos turėtų būti skirtingais būdais. Mintis, kurią norime
perduoti radijo pagalba - bus šifruojama garsais ir žodžiais, pasitelkiant intonaciją, pauzes ir balsą.
Tuo tarpu žinutė, kurią norime perduoti straipsnio ar reklamos spaudoje pagalba - bus šifruojama
raštu žodžiais bei vaizdais.
4. Perdavimo priemonė. Informacija gali būti perduodama masėms arba asmeniškai
asmeniui. Masėms perduodama informacija naudojasi žiniasklaidos priemonėmis - televizija,
radijas, reklaminiai stendai, socialiniai tinklai. Tuo tarpu asmeniui perduodama informacija yra
unikali, skirta būtent tam asmeniui ir gali būti pateikiama tiesiogiai ar el. paštu, telefonu, faksu.
5. Dekodavimas. Tai pagrindinės žinutės reikšmės atskleidimas, remiantis gauta žinute.
Tam, kad informacijos gavėjas teisingai atkoduotų jam siunčiamą žinutę užkodavimas turi būti
tikslus, žinutės perdavimas - kokybiškas, o gavėjo turimos žinios, patirtis, sugebėjimai ir sąlygos
atitinkamos.
6. Informacijos gavėjas. Tai asmuo ar jų grupė, kurie priima gaunamą žinutę. Pagrindinis
tikslas, kad auditorija sutaptų su įmonės pasirinktu segmentu.
7. Informacijos gavėjo reakcija arba grįžtamasis ryšys. Visa informacijos siuntėjo
perduodama informacija skirta tik tam, kad sukeltų atitinkamą informacijos gavėjo reakciją pirkimo veiksmą arba būsenos pasikeitimą prekės ar paslaugos atžvilgiu (pvz. atsiradę ketinimai,
entuziazmas). Ne visuomet informacijos siuntėjo lūkesčiai sutampa su informacijos gavėjo reakcija,
kartais informacijos gavėjas nesielgia taip, kaip tikėtasi. Tokiu atveju svarbu išsiaiškinti, kodėl
informacijai pasiekus gavėją ji neatliko savo uždavinio.
8. Trukdymai. Tai bet kurioje komunikacijos proceso dalyje atsiradę nesklandumai, kurie
iškraipo proceso eigą. Galutinis visų trukdymų rezultatas - neteisingai gavėjo suprasta žinutė ir dėl
to siuntėjo tikslų neatitinkanti reakcija.

117
4.11. Užduotis: Išanalizuokite reklaminį plakatą.
1. Kokią žinutę norėta perduoti?
2. Koks žinutės siuntėjo tikslas?
3. Kurioje vietoje galėjo įvykti trukdymas? Kodėl?
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4.7.2. Reklama
Kiekvienas mūsų su reklama susiduriame kasdien. Kartais galime sąmoningai įvardinti reklamą,
kartais reklama būna tokia subtili, jog mes nesuprantame, kad ji naudojama. Iš esmės reklama tai įtikinėjimo, propagandos, informavimo ir skatinimo menas.
Reklamos planas yra viena iš rinkodaros komplekso dalių. Tam, kad sukurtume įmonėje
reklamos planą, turime vadovautis tokia seka:

Biudžeto
sudarymas

Tikslų nustatymas
Dažniausiai siekiama sukurti
prekių poreikį ir paklausą;
padidinti prekės ženklo
žinomumą; formuoti ar keisti
nuomonę apie prekę ar
prekės ženklą; sukurti ir
skatinti norą pirkti.

Reklamos strategija
Reklamos
pranešimo
sukūrimas

Žiniasklaidos
parinkimas

Kampanijos
įvertinimas

4.9 pav. Reklamos plano kūrimo seka
Vienas svarbiausių etapų reklamos planavime yra reklaminės žinutės kūrimas, nes dažniausiai
kur kas svarbiau ne išleidžiamų pinigų planavimas, o pačios reklamos kūrybinė koncepcija.
Pasirenkant kūrybinę strategiją svarbiausia apžvelgti šiuos etapus:
Kas yra įmonės konkurentai? Taip organizacija apsibrėžia savo užimamą vietą konkurencinėje
aplinkoje. Pirmiausia būtina įvertinti konkurentus – nustatyti pagrindinius jų, nes gali paaiškėti, jog
konkurentai tėra tariami. Pavyzdžiui, automobilių „Hyundai“ vairuotojai vargu ar yra potencialūs
automobilių „BMW“ pirkėjai.
Kokia bus reklamos auditorija? Išsiaiškinti, kas yra norimo parduoti produkto potencialūs
pirkėjai, kiek jų yra, kokios jų demografinės ir kitos savybės, kokie jų lūkesčiai produkto atžvilgiu
ir t. t.
Ką norime auditorijai pranešti? Kokį jausmą ar įspūdį sukurti? Reklama galima siekti
auditorijos informavimo, žinojimo, palankumo, prioritetinio nusiteikimo, įsitikinimo, sprendimo
pirkti.
Reklaminės žinutės poveikis priklauso ne tik nuo jos turinio, bet ir nuo formos. Tam
pasitelkiami įvairūs būdai, o vienas labiausiai žinomų - AIDA.
A. dėmesys (attention).
I. susidomėjimas (interest).
D. noras, troškimas (desire).
A. veiksmas (action).
Norėdami kurti reklamą pirmiausia turėtume atsižvelgti ir į atitinkamą reklamos žiniasklaidos
metodą, mat skirtingai žinutės bus perteikiamos pasirinkus rašytinę žiniasklaidą bei video
žiniasklaidą. Reklamos žiniasklaidos pasirinkimas priklauso auditorijos, reklamos intensyvumo bei
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veiksmingumo. Tam, kad tinkamai pasirinkti žiniasklaidos priemonę turime įvertinti, kuria
žiniasklaidos priemone daugiausia naudojasi mūsų tikslinę auditorija, taip pat kiek kartų per tam
tikrą laikotarpį norima, jog žinutė būtų pamatyta ar išgirsta, bei kiek kokybiškai įmanoma perteikti
žinutę pasirinktu kanalu (kartais kai kurių pranešimų neįmanoma perteikti video formatu arba
atvirkščiai, kai kurie negali būti perduodami tik rašytinėje spaudoje).
Pagrindinės žiniasklaidos rūšys yra šios:
4.17 lentelė. Pagrindinės žiniasklaidos rūšys
Žiniasklaidos
rūšis

Pranašumai

Trūkumai

Laikraščiai

Lankstumas, savalaikiškumas, platus
pripažinimas, didelis įtikinamumas.

Trumpalaikiškumas, prasta iliustracijų kokybė,
nedaug skaitytojų.

TV

Masinis rinkos aprėpimas, vaizdo, garso ir judesio
aprėpimas, apeliavimas į jausmus.

Didelės išlaidos, didelis auditorijos apkrovimas
reklama, neigiama nuostata į reklamą, poveikio
trumpalaikiškumas.

Radijas

Vietinis pripažinimas, galimybė pasirinkti
auditoriją, žema kaina.

Perduodamas tik garsas, poveikio
trumpalaikiškumas.

Žurnalai

Galimybė pasirinkti auditoriją, patikimumas ir
prestižas, puikios kokybės iliustracijos,
ilgalaikiškumas, didelė skaitytojų auditorija.

Ilgas reklamos pasirodymo laikas, didelė kaina,
dali tiražo iš viso nenuperkama, sunku garantuoti
gerą reklamos vietą.

Reklama paštu

Galimybė pasirinkti auditoriją, lankstumas, mažai
konkurencijos, galimybė suasmeninti info.

Gana aukšta kaina vienam auditorijos vienetui,
“šiukšlių” įvaizdis.

Išorinė
reklama

Lankstumas, didelis pakartotinio reklamos
pastebėjimo laipsnis, maža kaina, maža
konkurencija, galimybė pasirinkti vietą.

Nėra galimybės pasirinkti auditorijos, riboti
kūrybiniai sprendimai.

Internetas

Galimybė pasirinkti auditorijas, žema kaina,
greitas paskelbimas, interaktyvaus bendravimo
galimybė.

Sąlyginai mažas poveikis, reklamos pastebėjimas
priklauso nuo auditorijos.
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4.12. Užduotis: Reklamos strategijos rengimas
Parenkite reklamos planą daugiausiai dėmesio skirdami reklamos kūrybinei strategijai.
Situacija: Grožio salonas siūlantis įvairialypes paslaugas: kosmetologijos paslaugos, kirpimas,
manikiūras, pedikiūras, makiažas. Konkurencija tarp grožio salonų yra labai įtempta, visi miesto
grožio salonai siūlo panašias paslaugas ir panašią kokybę. Tačiau šis grožio salonas tikisi aprėpti
didesnę rinkos dalį.
A. Išsikelkite smulkesnius tikslus (pavyzdžiui, kaip pasiekti tas klientes, kurios pratusios
plaukus dažyti namie) ir aprašykite taktinį reklamos planą didžiausią dėmesį skirdami reklamos
strategijai ir taktikai bei koncepcijai.

Reklamos tikslai

Reklamos žinutės
strategija ir taktika

Kas yra įmonės konkurentai?
Kokia bus reklamos auditorija?
Ką norime auitorijai pranešti?

Reklamos skleidimo
strategija ir taktika

Kokie bus reklamos nešikliai? Kodėl?

Reklamos planas
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B. Apgalvokite ir aprašykite anksčiau pateikto pavyzdžio reklamos koncepciją. Kitaip tariant
sukurkite reklamą remdamiesi reklamos plane turima informacija.

Reklamos koncepcija
(žiniasklaidos rūšis, pagrindinė žinutė, idėja (muzika, spalvos, charakteriai), scenarijus arba
maketas)
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4.7.3. Asmeninis pardavimas
„Visi mes gyvename ką nors parduodami“ (Louis Stevenson).
Pardavėjas įmonėje atlieka keletą veiksmų – ne tik parduoda produkciją, bet ir ieško potencialių
pirkėjų, bendrauja su vartotojais, juos aptarnauja bei kaupia informaciją apie klientus. Gali būti, kad
pradedant verslą už šiuos veiksmus bus atsakingas pats idėjos sumanytojas, įmonės savininkas,
todėl svarbu išanalizuoti asmeninių pardavimų ypatumus.
Pagrindinius veiksmingo asmeninio pardavimo etapus galima sudėlioti taip:

4.10 pav. Pagrindiniai asmeninio pardavimo etapai
Pirmas žingsnis pardavimuose – potencialių klientų paieška žmonių minioje. Pardavėjai turi
mokėti ieškoti naujų klientų – klausti dabartinių pirkėjų, kad šie nurodytų potencialius. Galima
ieškoti įvairiuose informacijos šaltiniuose, dalyvauti tuo tikslu organizacijų veikloje, renginiuose.
Taip pat svarbu atsirinkti klientus – efektyviai atsirinkti tik tuos, dėl kurių verta gaišti laiką.
Prieš bendraudamas su klientu, pardavėjas turi kiek įmanoma daugiau sužinoti apie
potencialaus kliento poreikius (kontaktų planavimas). Šiuo atveju tinka įvairūs informacijos
šaltiniai – socialiniai tinklai, katalogai, pažintys. Reikia apsvarstyti kontakto kanalą (skambutis,
laiškas, pokalbis) ir laiką, kada potencialus klientas tikėtina, kad turės laiko jums.
Kontaktų mezgime svarbios netgi smulkmenos – kokį įspūdį padarysite pirkėjui, kokia jūsų
išvaizda, kokie bus pirmi ir paskutiniai žodžiai, kaip kreipsitės ir kaip pristatysite save. Patartina
skirti truputį laiko atkreipti kliento dėmesį, sužadinti jo smalsumą, užduoti klausimus apie jo
poreikius.
Produkto pristatymo etape svarbiausia yra parodyti, kokią naudą jūsų siūlomas produktas
suteiks vartotojui. Tai padaryti padės ir aktyvus įsiklausymas į kliento nuomonę, pageidavimus,
problemas. Pristatymas bus efektyvesnis, jei bus demonstruojama kaip produktas veikia, leidžiama
vartotojui pačiam išbandyti, įsitikinti teikiama nauda.
Prieš įsigydamas produktą klientas dažniausiai abejoja. Įtikinimo etapo metu pardavėjas turi
išsiaiškinti dėl ko kyla abejonės ir pabandyti jas išsklaidyti pateikdamas daugiau informacijos,
paversdamas tai dar viena priežastimi pirkėjui įsigyti produktą.
Sudarant sandėrį neretai kyla sunkumų, nes pardavėjas gali varžytis, jaustis lyg verčiantis
pirkėją pasirašyti pirkimo dokumentus ar pan. Dažniausiai padeda pasiūlymas peržiūrėti sutarties
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punktus, išsirinkti labiausiai tinkantį modelį. Paskatinti sudaryti sandėrį galima įspėjus, kad
pasiūlymas galioja ribotą laiką arba užsiminus apie nuolaidas, dovanas.
Jei pardavėjas nori užsitikrinti kliento lojalumą, pakartotinį pirkimą ateityje, tai svarbu
nepamiršti paskutinio asmeninio pardavimo proceso etapo – bendradarbiavimo garantijų. Būtina
aptarti visas smulkmenas, kurios laukia – kaip prekė bus pristatyta, įrengta, kokie terminai, kokios
garantijos suteikiamos, kokia tęstinė priežiūra bus reikalinga.
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4.13. Užduotis: Asmeninio pardavimo etapai.
Surikiuokite asmeninio pardavimo etapus pagal eiliškumą:

1.

Kontaktų planavimas

2.

Sandorio sudarymas

3.

Įtikinimas

4.

Bendradarbiavimo garantijos

5.

Kontaktų mezgimas

6.

Klientų paieška

7.

Pristatymas, demonstravimas
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4.9. Prekių paskirstymo sistema
„Finansai yra menas perdavinėti pinigus iš vienų rankų į kitas tol, kol jie išnyksta“
(Džonas Apdaikas).
Ketvirtoji klasikinio rinkodaros komplekso (4P) dalis yra Paskirstymas arba kitaip – rinkodaros
grandinės. Skyrus dėmesio prekei, kainai ir rėmimui svarbu nepamiršti, kad rinkodaros grandinės
daro įtaką visiems sprendimams, susijusiems su kitomis rinkodaros komplekso dalimis.
Įmonės, kurios efektyviai naudoja paskirstymo sistemas, gali įgyti konkurencinį pranašumą
rinkoje. Įprastai prekių paskirstymas susijęs su ilgalaikiais įsipareigojimais kitoms organizacijoms.
Jei bendrovė gali keisti produktus naujais, taikyti įvairiausias kainodaros ir reklamos strategijas, tai
pakeisti rinkodaros grandines (sutartis su platintojais, agentais, pardavėjais, prekybos tinklais) nėra
taip paprasta.
Prekių paskirstymo grandinė – tai visuma įmonių ar organizacijų (tarpininkių), kurios dalyvauja
produkto ar paslaugos pateikimo procese. Tarpininkai produktus efektyviau pateikia į tikslines
rinkas, padeda gamintojui sutaupyti.
Žemiau esančioje schema pavaizduota, kaip tarpininkai sumažina reikalingų kontaktų skaičių:

4.11 pav. Reikalingų kontaktų sumažinimo schema
Paskirstymo grandinėse tarpininkai suderina pasiūlą ir paklausą – įprastai gamintojas gamina
dideliais kiekiais, bet nedidelį asortimentą, o vartotojai (tarpininkų dėka) gauna mažus kiekius ir
didelį pasirinkimą.
Analizuojant detaliau išskiriamos šios prekių paskirstymo sistemos funkcijos:
 prekių paskirstymas;


finansavimas;



rizikos prisiėmimas;



informavimas;



pardavimų rėmimas;



kontaktai;
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suderinimas;

 derybos.
Kai kurias iš šių funkcijų atlieka gamintojas, o kitas, kad sumažintų savo sąnaudas, perduoda
tarpininkams.
Produkcijos paskirstymo grandines taip pat charakterizuoja jas sudarančių lygių skaičius.
Tiesioginio paskirstymo grandine vadinama tokia schema, kai nėra jokių tarpininkų. Kiekviena
atsiradusi tarpininkų grupė, kuri atlieka tam tikras funkcijas produkto pateikime vartotojui,
vadinama paskirstymo grandinės lygiu.
Įprastai paskirstymo grandines sudaro įmonės, kurios yra glaudžiai tarpusavyje susijusios ir
priklauso viena nuo kitos, kad pasiektų bendrų tikslų. Kiekvienas grandinės narys turi savo
vaidmenį ir specializuojasi atlikti vieną ar kelias funkcijas. Idealiu atveju visos šios įmonės turėtų
sklandžiai bendradarbiauti, tačiau pasitaiko, kad taip plačiai nežiūrima, o vadovaujamasi
trumpalaikiais tikslais, santykis kuriamas tik su arčiausiomis paskirstymo grandinės įmonėmis.
Pagal paskirstymo grandinės organizavimą jos gali būti skirstomos į:


Tradicines – ją sudaro vienas ar keli nepriklausomi gamintojai, didmenininkai,
mažmenininkai. Čia nėra jokių formalių priemonių vaidmenims pasiskirstyti ar spręsti
bendras problemas.



Vertikaliąsias – ji veikia kaip vieninga sistema. Visi nariai turi bendradarbiauti, nes arba
jie priklauso vienam savininkui, arba įsipareigoję vieni kitiems sutartimis.



Horizontaliąsias – kai kelios to paties lygio bendrovės sujungia savo kapitalą, gamybos
pajėgumus, rinkodaros išteklius, kad pasinaudotų naujomis rinkos galimybėmis.



Daugiakanales (hibridines) – kai įkuriamos kelios paskirstymo grandinės, kad aptarnautų
skirtingus vartotojų segmentus.
Kuriant naują verslą reikia priimti sprendimus dėl būsimų produktų paskirstymo grandinių.
Paprasčiausias variantas – įtikinti vieną ar kelis patikimus tarpininkus, kad jie sutiktų prekiauti
firmos gaminiais.
Veiklai plečianti, siekiant efektyvios paskirstymo grandinės, būtina atlikti šiuos veiksmus:
 Vartotojų poreikių analizę.


Paskirstymo grandinės tikslų ir galimų kliūčių analizę.

 Alternatyvių paskirstymo grandinių analizę.
Svarbus vaidmuo tenka ir rinkodaros logistikai. Prekę parduoti kartais yra daug lengviau nei
fiziškai ją pristatyti vartotojui. Reikšmingi yra pasirinkimai kaip prekės bus sandėliuojamos,
tvarkomos, kilnojamos, pateikiamos vartotojams. Daugelyje verslo sričių prekių pristatymo greitis
turi didelę reikšmę pirkėjų pasitenkinimui. Tai taip pat yra vienas iš pagrindinių sąnaudų elementų
(vidutiniškai apie 15 proc. prekės kainos sudaro pervežimas).
Pagrindinės logistikos funkcijos yra:


Užsakymų apdorojimas.




Sandėliavimas.
Atsargų tvarkymas.



Pervežimas.
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Kuriant tarptautines paskirstymo grandines atsiranda papildomų sunkumų – kiekvienoje šalyje
yra sava prekių paskirstymo sistema, kuri susiformavo per ilgą laiką ir yra nelinkusi lengvai keistis.
Analizuojant paskirstymo grandines pagal vartotojų elgseną, išskiriami šie momentai, kuriuos
svarbu įvertinti:
 Kada perka – koks yra pirkimo sezoniškumas.


Kur perka – ar lengvai pasiekiama pardavimo vieta nuosavu ar viešuoju transportu.



Kaip perka – dideliais ar mažais kiekiais, atsiskaito kortele ar grynais ir pan.

 Kas perka – vyrai, moterys, šeimos.
Paskirstymo grandinėms įtaką turi ir pati prekė – jos dydis, senėjimas, naujumas, techninis
sudėtingumas ir pan. Ilgi paskirstymo kanalai dažniau naudojami senesnėms, smulkioms,
paprastoms, turinčioms ilgą galiojimo laiką prekėms, o trumpi kanalai – stambioms, naujoms,
techniškai sudėtingoms ir greitai gendančioms prekėms.
Taip pat yra ir tiesioginės rinkodaros forma, kuomet vartotojas gali pirkti prekes neišeidamas iš
namų – užsisakyti jas telefonu, išsirinkti iš katalogų, atsisiųsti paštu. Paskutiniu metu vis
populiaresnė prekyba internetu (elektroninė prekyba). Vartotojams ši forma priimtina, nes jie niekur
neišeidami iš namų gali gauti daug palyginamosios medžiagos apie prekę, jos analogus.
Pardavėjams tiesioginė rinkodara internetu taip pat naudinga – ji betarpiška, kuria santykius, mažina
sąnaudas ir didina efektyvumą. Jie to pasiekia kurdami interneto parduotuves, dalyvaudami
socialiniuose tinkluose ir kt. būdais.
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4.14. Užduotis: Tarpininkas
Pagal skyriaus pradžioje pavaizduotą schemą apskaičiuokite, kiek kartų mažiau kontaktų turėti
reikia esant tarpininkui nei be jo, jei rinkoje yra po dešimt gamintojų ir pirkėjų.
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4.10. Rinkodaros strateginis planas
Rinkodaros strategija – tai nuosekliai išdėstytų ir tarpusavyje suderintų rinkodaros veiksmų
visuma, nukreipta pasiekti numatytus ilgalaikius rinkodaros tikslus (Kotler P., Armstrong G. ir kt.
2003). Rinkodaros strategijos svarbiausia užduotis – rasti santykį tarp įvairių ir dažniausiai
tarpusavyje konfliktuojančių jėgų bei faktorių, jų transformavimas į ilgalaikę naudą verslo įmonei.
Strateginio plano aspektai:


įmonės paskirtis ir tikslai;



stipriosios ir silpnosios įmonės savybės, vidinės bei išorinės galimybės ir kliūtys (PEST ir
SWOT analizė).
Rinkodaroje akcentuotina, kad planui įgyvendinti būtina pereiti keturis etapus:



analizę (išsami įmonės padėties rinkoje ir aplinkos analizė, įmonės privalumų ir trūkumų
įvardijimas);



planavimą (tikslai ir strategija);




įgyvendinimą (planai virsta veiksmais);
kontrolę (planų ir veiklos rezultatų analizė).
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4.18 lentelė. Rinkodaros plano lentelė su klausimais
RINKODAROS PLANAS
Santrauka apie įmonę

Stiprybės

Pavadinimas:
Misija:
Veiklos kryptis:
Tikslas:

Silpnybės

Rinkodaros tikslai

Galimybės

Grėsmės

Išsikelkite rinkodaros tikslus.
Esamos situacijos analizė

Rinkos analizė

Atlikite tyrimus:
Rinkos (makroaplinkos);
Konkurentų, analogiškų prekių;
Kainų;
Prekių judėjimo ir pardavimo kanalų;
Vartotojų (antrinį).

Rinkos segmentavimas

Išskirkite rinkos segmentus;
Nustatykite tikslinę rinką;
Pozicionuokite savo produktą vartotojų sąmonėje - kuo jis
bus išskirtinis, lyginant su konkurentų produktais?
RINKODAROS STRATEGIJA

Produkto konceptas

Kainodaros programa

Rėmimas/Reklama ir pardavimų
skatinimo programa

Aprašykite:
Prekės klasifikavimą;
Smulkias charakteristikas;
Naudą vartotojui;
Išskirtinumą lyginant su kitomis prekėmis;
Naujumą.
Įvertinkite kainą įtakojančius vidinius ir išorinius veiksnius.
Pasirinkite tinkamiausią kainodaros metodą.
Pasirinkite naujų kainų strategiją.
Aprašykite:
Reklamos tikslą;
Žiniasklaidos pasirinkimą;
Reklamos koncepciją.
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4.15. Užduotis: Užpildyti rinkodaros planą.
Vadovaudamiesi anksčiau pateikta lentele ir joje esančiais patikslinimais užpildykite rinkodaros
planą pritaikytą jūsų verslo idėjai (3 priede pateikiamas rinkodaros planas A3 formate, labiau
tinkamas dirbti studentams grupėse).
RINKODAROS PLANAS
Santrauka apie įmonę

Stiprybės

Pavadinimas:
Misija:
Veiklos kryptis:
Tikslas:

Silpnybės

Galimybės

Rinkodaros tikslai
Esamos situacijos analizė

Rinkos analizė

Rinkos segmentavimas

RINKODAROS STRATEGIJA

Produkto konceptas

Kainodaros programa
Rėmimas/Reklama ir
pardavimų skatinimo
programa

Grėsmės

132

5. VERSLO FINANSAI
5.1. Verslo finansavimo šaltiniai
Finansavimas – tai tam tikro kapitalo suteikimas verslo subjektui tam, kad jis galėtų įgyvendinti
savo tikslus siekiant geresnės veiklos užtikrinimo, konkurencinės kovos įveikimo. Finansavimo
esmė yra padidinti lėšų kiekį verslo organizacijoje, kad būtų kuriama, vykdoma ar plėtojama veikla.
Teoriniu požiūriu, finansavimas – tai visos finansinės ekonominės priemonės, kurios yra
reikalingos verslo įmonės turtui sukurti, veiklai išplėsti, įgyvendinti tam tikrus projektus,
programas. Įmonių vadovai į finansavimą žiūri kaip į garantą, kuris padeda užtikrinti nenutrūkstamą
veiklą, žinoma, visuomet vertinant finansinį stabilumą ir likvidumą.
Prieš įmonės veiklos plėtros projektą, labai svarbu tinkamai pasirinkti kapitalo pritraukimo
formą, kitaip tariant, bendrovės veiklos finansavimo šaltinius. Galimi įvairūs verslo finansavimo
būdai – tam tikrų finansavimo šaltinių deriniai. Savaime suprantama, kiekvienas jų turi tam tikrą
kainą. Visa tai būtina įvertinti, pasirinkus tam tikrą metodiką ir išskirti optimaliausią variantą.
Finansavimo šaltinių sąvoka yra platesnė nei kapitalo, nes ne visi finansavimo šaltiniai yra
susiję su kapitalu. Investicijų finansavimo šaltiniai – tai pinigų gavimo būdas, t. y. pinigų šaltiniai, o
kapitalas viso turto šaltiniai. Žemiau paveiksle pateikiama informacija apie ilgalaikių finansavimo
šaltinių susidarymą.

5.1 pav. Ilgalaikių finansavimo šaltinių susidarymo būdai
Šaltinis: Aleknevičienė, V. (2009) Įmonės finansų valdymas

Vieni ilgalaikiai finansavimo šaltiniai sutampa su įmonės kapitalu, kiti (ilgalaikio turto
nusidėvėjimas ir amortizacija, pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo) – ne.
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Teoriškai ilgalaikiam turtui finansuoti reikėtų ieškoti santykinai pigiausių šaltinių. Tačiau
praktiškai, jei įmonė dirba pelningai, pirmasis finansavimo šaltinis yra nepaskirstytasis pelnas.
Trūkstant kapitalo, antrasis šaltinis būtų paskolos, obligacijos, ilgalaikio turto nuoma. Ir tik tuomet,
kai nepakanka skolinto kapitalo (dažniausiai dėl skolinto kapitalo tiekėjų apribojimų), įmonei tenka
leisti naujos emisijos akcijas.
Trumpalaikiams finansavimo šaltiniams priskiriama susikaupęs įsiskolinimas, skolos tiekėjams,
trumpalaikės banko paskolos ir komerciniai vekseliai.
Susikaupęs įsiskolinimas – tai bet kuris nuolat pasikartojantis trumpalaikis įsiskolinimas, ypač
darbo užmokesčio ir mokesčių mokėjimo. Šis finansavimo šaltinis yra santykinai pigus, nes nuo
gaunamų pinigų dėl susikaupusio įsiskolinimo augimo nemokamos apibrėžtos palūkanos. Tačiau
įmonė negali laisvai valdyti savo susikaupusio įsiskolinimo, kadangi atlyginimų mokėjimo terminai
priklauso nuo ekonominių veiksnių, o mokesčių mokėjimo terminus nustato įstatymas. Įmonė
naudoja visą susikaupusio įsiskolinimo sumą, bet menkai valdo jos dydį.
Tiekėjų kreditas atsiranda perkant prekes ar paslaugas skolon. Tai savaiminis finansavimo
šaltinis, nes jis atsiranda vykdant paprastas komercines operacijas. Jei įmonė kasdien perka atsargų
už 1000 €, už kurias sumoka praėjus 30 dienų po sąskaitos išrašymo dienos, jos įsiskolinimas
tiekėjams – 30000 €. Jei pardavimų ir nuo jų priklausanti pirkimų apimtis padvigubėja, įmonės
įsiskolinimas tiekėjams savaime išauga iki 60000 €. Pailginus apmokėjimo terminą, padidėja
trumpalaikių finansavimo šaltinių suma.
Įmonės, parduodančios skolon, turi savo kredito politiką, kurią sudaro konkrečios kreditavimo
sąlygos. Įmonė, perkanti produkciją skolon, gali pasirinkti – ar sutrumpinti apmokėjimo periodą ir
pirkti su nuolaida, ar pailginti apmokėjimo periodą ir mokėti visą kainą.
Bankai yra antri pagal svarbą (po tiekėjų kredito) teikiant trumpalaikį finansavimą. Kadangi
bankai teikia tikslinį finansavimą, tylus jų sutikimas arba atsisakymas suteikti paskolą skatina arba
menkina potencialiai pelningas įmonės veiklos plėtros galimybes.
Išduodant banko paskolas gali būti skaičiuojamos trijų rūšių palūkanos:
• paprastosios (angl. simple);
• diskonto (angl. discount);
• pridėtinės (angl. add-on).
Paprastosios palūkanos skaičiuojamos nuo paskolos sumos ir dažniausiai sumokamos suėjus
paskolos grąžinimo terminui. Pridėtinės palūkanos apskaičiuojamos ir pridedamos prie gaunamos
paskolos. Alternatyvus trumpalaikio finansavimo šaltinis – komerciniai vekseliai .Tai didelių ir
stiprių įmonių skoliniai pasižadėjimai. Komercinių vekselių terminas dažniausiai yra nuo 2 iki 6
mėnesių. Komercinius vekselius paprastai naudoja tos įmonės, kurioms būdinga ypač maža
kreditavimo rizika.
Paskolų kaina turi būti apskaičiuojama po mokesčių sumokėjimo, t. y. iš skolų palūkanų tarifo
atimamas mokesčio sutaupymas, nes palūkanos neapmokestinamos. Kadangi sumokėtos palūkanos
yra išlaidos, atimamos prieš pelno apmokestinimą, dalis mokesčių susitaupo, ir paskolų kaina po
mokesčių sumokėjimo yra mažesnė nei prieš. Taigi, kuo didesnis pelno mokesčio tarifas, tuo
pigesnės tampa ilgalaikės paskolos.
Paskolos kaina po apmokestinimo, neatsižvelgiant į paskolos aptarnavimo išlaidas, yra:
K=i(1-M)
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K – paskolos kaina po apmokestinimo; i – palūkanų norma; M – pelno mokesčio norma.
Išperkamąją nuomą galima apibrėžti kaip ūkinę veiklą, kai ūkio subjektas sutartiniais pagrindais
perleidžia teisę naudotis savo kilnojamuoju ar nekilnojamuoju turtu fiksuotą ar neapibrėžtą
laikotarpį kitam ūkio subjektui. Norint pasinaudoti išperkamosios nuomos paslauga, verslo
subjektai turi sumokėti tam tikrą sumą nuo perkamo turto ar projekto, programos vertės nuosavomis
lėšomis. Ta dalis dažniausiai siekia nuo 15 iki 30 proc.
Už naudojimąsi tokia paslauga (išperkamąja nuoma) reikia mokėti pastovias ar kintamąsias
palūkanas. Tokios palūkanos paprastai būna didesnės už paskolų palūkanas. Tačiau čia yra tam
tikrų kitų privalumų bakinės paskolos atžvilgiu. Įmonėms gauti išperkamąją nuomą yra lengviau ir
paprasčiau negu paskolą. Čia nereikalingas užstatas ar laidavimas. Savaime suprantama kodėl, nes
pats finansuojamas objektas nuosavybės teisėmis iki jo galutinių išpirkimų lieka pas išperkamosios
nuomos bendrovę. Vis dėlto, išperkamoji nuoma lyginant su banko paskolomis, yra brangesnis
finansavimo būdas. Išperkamoji nuoma skirstomas į finansinę išperkamąją nuomą, veiklos
išperkamąją nuomą ir atgalinę išperkamąją nuomą. Iš jų, dažniausiai naudojamas projektų
įgyvendinimui finansinė išperkamoji nuoma.
Pagrindiniai išperkamosios nuomos, kaip investicinių projektų finansavimo būdo, privalumai:
• Nuomos gavėjas gali pradėti gamybą neturėdamas didelės apimties finansinių šaltinių
naujam moderniam įrengimui įsigyti;
• Mokėjimai už įrengimo nuomą įskaičiuojami į produkcijos savikainą, todėl sumažėja
apmokestinamojo pelno dalis;
• Skatina verslo plėtrą.
Nuomos kainą tikslinga skaičiuoti kaip palūkanų normos ir nuomotojui mokamų komisinių
santykį su nuomojamo objekto verte.
Forfeitingas yra nepadengtų įsiskolinimų pirkimas ir pardavimas. Šiuo atveju dažniausiai
parduodami vekselių komplektai.
Forfeitingo privalumai:
• Pagreitina kapitalo apyvartą;
• Suteikia mokumo garantijų ir mažina valiutinę riziką;
• Nesudaro didelių debitorinių įsiskolinimų;
• Apsaugo nuo palūkanų normos rizikos.
Faktoringas – tai operacija, kurios metu parduodami įmonės debitoriniai įsiskolinimai.
Dar viena išorinio finansavimo rūšis, kurią vertėtų paminėti yra verslo angelai. Verslo angelai –
neformalūs investuotojai, galintys finansuoti įmonės steigimą kaip dalininkai bei tiesiogiai
konsultuoti įmonę valdymo klausimais.
„Verslo angelai“ – tai dažniausiai pasiturintys žmonės, kurie pasirengę investuoti savo kapitalą
į rizikingas veiklas, remdamiesi savo patirtimi bei interesais. Tai žmonės, kažkada užėmę stambių
įmonių vadovų postus arba pardavę turėtų įmonių akcijas ir norintys investuoti savo sukauptą
kapitalą. Jų motyvacija gali būti labai įvairi. Dažniausia jie investuoja į tuos sektorius, kuriose turi
didelę darbo patirtį. Taip pat jie taiko mažesnius reikalavimus augimui nei rizikos kapitalo įmonės.
„Verslo angelai“ laikosi „tiesioginės kontrolės“ nuostatos, t.y. pasitelkdami patirtį jie seka savo
investicijas. Dažniausiai jie tampa įmonės akcininkais. „Verslo angelų“ finansavimas gali būti
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teikiamas visose pradinėse inovacinės veiklos stadijose, kol prasideda intensyvi inovacijos
eksploatacija. Paprastai „verslo angelai“ neinvestuoja daugiau nei 250 000 eurų.
Fizinis asmuo arba fizinių asmenų grupė į steigiamas arba veikiančias įmones gali investuoti
nuosavą turtą, skirtą verslo pradžiai ar inovatyvaus verslo plėtrai finansuoti, taip pat teikti šioms
įmonėms patarimus dėl verslo plėtros bei valdymo, konsultavimo ir mokymo paslaugas.
"Verslo angelų“ tinklai – tai privačios ir biudžetinės organizacijos, kurios veikia kaip
tarpininkai tarp „verslo angelų“ ir verslininkų. Šių tinklų pagrindinė funkcija yra sukurti
bendradarbiavimą tarp „verslo angelų“ ir verslininkų, ieškančių finansavimo galimybių. „Verslo
angelų“ tinklai atlieka labai svarbų vaidmenį derindami nuosavo kapitalo paklausos (verslininkai) ir
pasiūlos („verslo angelai“) puses.
Daugelis „verslo angelų“ tinklų yra privačios iniciatyvos organizacijos, kartais gaunančios
valstybinio finansavimo paramą. Valstybinė parama gali būti teikiama metinių subsidijų forma arba
kaip mokestis už kiekvieną „verslo angelų“ tinklo nariams pateiktą verslo projektą. Ši valstybės
parama yra svarbi padedant regioniniams ir vietiniams „verslo angelų“ tinklams ugdyti „verslo
angelų“ sąmoningumą, skatinti jų aktyvumą bei pritraukti gabius verslininkus, ieškančius nuosavo
kapitalo.
Verslo angelų tinklas siekia potencialiems investuotojams:
 Suteikti žinių apie verslo angelų vaidmenį inovacijų procese; tai gali padėti pritraukti
naujus angelus ir verslininkus.
 Padidinti kompetencijas. Susibūrimas, dalijimasis patyrimu padidina profesinius
gebėjimus.
 Didinti pasitikėjimą tiek verslininkų tarpe tiek verslo angelų tarpe. Tai pasiekiama
sukūrus vidines taisykles, etikos kodeksą.
 Užtikrinti pasiūlymų. (tiek investicinių, tiek investavimo) srautą. Atitinkamo sandorių
skaičiaus užtikrinimas yra bene svarbiausia „verslo angelų“ tinklų veikla. „Verslo angelų“ tinklas
nuolat teikia pasiūlymus „verslo angelams“. Per metus „verslo angelai“ vidutiniškai gauna nuo 7 iki
12 investavimo pasiūlymų, tačiau investavimui renkasi tik vieną arba du sandorius. Investavimo
pasiūlymai teikiami iš įvairių šaltinių, tokių kaip:
o Verslininkų, kurie pateikia savo idėjas ir projektus interneto pagalba.
o Tinklo partnerių, tokių kaip bankai, teisininkai, verslo asociacijos ir klubai.
o Pačių „verslo angelų“.
Vienas iš alternatyvių verslo finansavimo šaltinių yra rizikos kapitalo fondai. Rizikos kapitalo
fondai investuoja į verslus siekiančius įgyvendinti perspektyvius, greito augimo potencialą turinčius
verslo projektus, orientuotus į globalias rinkas. Investuojama nuo kelių dešimčių iki keleto milijonų
eurų, todėl investicijų pritraukimas reikalauja pasiruošimo, kuris gali trukti nuo keleto mėnesių iki
kelių metų. Šis šaltinis prieinamas pakankamai nedidelei daliai verslų, taip pat priimtinas ne visiems
verslininkams dėl savo specifikos, nes investuojama į nuosavybės (įmonės akcijos) ir pusiau
nuosavybės (konvertuojama skola ir pan.) kapitalą.
Populiariausi verslo finansavimo šaltiniai yra bankai ir kredito unijos. Šios verslo finansavimo
įstaigos linkę teikti paskolas kai poreikis yra didesnei sumai ir ilgesniam terminui: paskolos sumos
dažniausiai būna nuo 20 000 Eur, išsimokėjimo terminas keli metai. Esant tokių lėšų poreikiui
verslas bankuose ir kredito unijose gali pasiskolinti pigiau, tačiau dažniausiai reikalaujami paskolos
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užstatai, keliami aukšti su rizikos vertinimu susiję reikalavimai įmonei. Dėl to toks finansavimas
dažniau prieinamas senesnėms ir didesnėms įmonėms, o ir pats paskolos gavimo procesas užtrunka
pakankamai ilgai.
Tačiau šiandien ir jaunas verslas (iki 1 metų) gali pasiskolinti lėšų savo veiklos pradžiai ir
plėtrai. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdo finansavimo priemonę „Verslumo skatinimas
2014–2020”. Pagal šią priemonę, verslo paskolas išduoda LKU grupės kredito unijos. Priemonė
skirta fiziniams asmenims, labai mažoms ir mažoms įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą
verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. Eurų. Pasinaudoti šiomis lengvatinėmis paskolomis gali ne
visos įmonės. Priemonė nefinansuoja tam tikrų verslo sektorių, yra taikomi apribojimai dėl įmonės
veiklos laikotarpio, savininko amžiaus, o ir pats procesas savo terminais ir rizikos vertinimu,
panašus į bankinį skolinimo procesą.
Alternatyva bankiniam verslo finansavimui yra verslo paskolų bendrovės, kurios lanksčiau
vertina riziką, todėl skolina greitai, tačiau brangiau, nei bankai ar unijos. Didesnė dalis verslo
paskolų bendrovių, kaip ir bankai, orientuojasi į didesnes verslo paskolų sumas, bei brandesnes
įmones su kelių metų veiklos istorija, todėl jaunam verslui šie finansavimo šaltiniai prieinami dar
gana retais atvejais. Kaip alternatyva joms rinkoje atsiranda sutelktinio finansavimo platformos
(P2P), sudarančios sąlygas turintiems laisvų lėšų asmenims jas investuoti, o verslo įmonėms
lanksčiau pasiskolinti.
Išskirtinas ir kitas verslo paskolos teikėjų segmentas, – tai mikro paskolų verslui bendrovės,
kurios finansuoja įmones iki 10 000 Eur sumomis jau nuo ankstyvos įmonių gyvavimo stadijos.
Šiame finansavimo sektoriuje taikomas lankstus rizikos vertinimas, daug dėmesio skiriama pačio
verslininko patikimumo vertinimui, todėl finansavimas prieinamas platesniam įmonių ratui ir
pasiskolinti lėšų galima labai greitai, dienos bėgyje. Paprastai teikiamas nedidelis finansavimas, nuo
tūkstančio iki keleto tūkstančių eurų, metų ar dviejų laikotarpiui. Šis finansavimo šaltinis ypač
tinkamas tuomet, kai reikalingas apyvartinių lėšų papildymas, kai nėra arba taupumo sumetimais
neverta įtraukinėti į paskolą nekilnojamo turto užstato, kai reikia finansavimo greitai
atsiperkančioms investicijoms, skubiam įrangos remontui, prekių ar žaliavų įsigijimui
palankesnėmis kainomis, ar kaip laikina paskola siekiant didesnio finansavimo.
Pagal tai, kaip įmonės finansų vadovai naudoja ilgalaikius ir trumpalaikius finansavimo
šaltinius turtui įsigyti, galima išskirti tris turto finansavimo politikos rūšis: agresyviąją, nuosaikiąją
ir konservatyviąją.
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5.2 pav. Turto valdymo politikos
Šaltinis: Aleknevičienė, V. (2009) Įmonės finansų valdymas

Valdant trumpalaikį turtą taikomas apsaugos metodas (mokėjimo terminų suderinimo, arba
nuosaikioji trumpalaikio turto finansavimo politika). Tai finansavimo būdas, kai numatomas
konkretus kiekvieno trumpalaikio turto elemento finansavimo šaltinis, atitinkantis finansuojamo
turto trukmę. Taikant šį metodą, sezoniniai turto poreikiai yra finansuojami trumpalaikėmis
skolomis, o nuolatinai reikalingas trumpalaikis turtas – ilgalaikėmis skolomis arba savininkų
nuosavybe.
Ilgalaikis finansavimas nereikalingas laikinam trumpalaikiam turtui, nes, naudojant ilgalaikes
skolas, tektų mokėti palūkanas ir tuo metu, kai paskolos yra nereikalingos.
Trumpalaikis papildomas finansavimas reikalingas tada, kai padidėja pardavimai. Padidėjus
pardavimams, padidėja ir pirkėjų įsiskolinimas, o renkant pinigus iš pirkėjų, yra grąžinamos ir
trumpalaikės skolos. Be to, trumpalaikis papildomas finansavimas labai reikalingas sezoninio
pobūdžio įmonėse, kuriose ryškūs pinigų išmokų ir įplaukų ciklai.
Agresyvioji finansavimo politika yra tokia, kai įmonė iš ilgalaikių šaltinių finansuoja visą savo
ilgalaikį turtą, o trumpalaikiais kreditais – dalį arba visą nuolatinį trumpalaikį turtą. Įmonei kelia
pavojų kylančios palūkanų normos ir paskolų atnaujinimo problemos. Tačiau trumpalaikė skola
dažnai labiau apsimoka už ilgalaikę, ir kai kurios įmonės noriai renkasi riziką. Gali pasitaikyti, kad
agresyvūs vadybininkai bando iš trumpalaikių pinigų šaltinių finansuoti net ir ilgalaikį turtą.
Tuomet apyvartinis kapitalas yra neigiamas. Tai kraštutinė agresyvumo riba.
Esant konservatyviajai politikai ilgalaikiai pinigų šaltiniai naudojami visam nuolatiniam
trumpalaikiam turtui ir daliai sezoninės paklausos finansuoti. Konservatyvioji trumpalaikio turto
finansavimo politika yra labai saugi, tačiau investuojant savininkui užtikrina mažesnį pelningumą.
Visus finansavimo šaltinius galima įvertinti apskaičiavus vidutinę svertinę kapitalo
kainą.Vidutinė svertinė kapitalo kaina (ang. WACC- Weighted cost of capital) apskaičiuoja pagal
formulę:
WACC= ∑w *r
i

i

Kai: WACC – vidutinė svertinė kapitalo kaina; w - finansavimo šaltinių dalis kapitalo
struktūroje; r – finansavimo šaltinio kaina.
Skaičiuojant vidutinę svertinę kapitalo kainą reikia žinoti ne tik atskirų finansavimo šaltinių
kainą, bet ir finansavimo dalis arba komponentus. Skolinto kapitalo dalis turte (L) yra išreiškiama
įsiskolinimų rinkos vertės ir visos įmonės rinkos vertės santykiu: L=D/(D+E). Kapitalo kainą
sudaro skolintas ir nuosavas kapitalas, todėl norint apskaičiuoti vidutinę svertinę kapitalo kainą
reikia apskaičiuoti skolinto ir nuosavo kapitalo kainą pagal tokias formules:
i

i

r = (1-T) × i
d

kai,
r - skolinto kapitalo kaina; T – pelno mokesčio tarifas; i – metinė palūkanų norma.
d

5.1. Užduotis. Finansavimo šaltinių pasirinkimas
1. Įsivaizduokite, kad esate 1/2/3 metus veikiančios verslo įmonės savininkas. Kokį rinktumėtės
finansavimo šaltinį? Pagrįskite savo pasirinkimą.
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5.2. Finansavimo efektyvumo vertinimas
Konkrečiai patį finansavimą įvertinti yra gana sudėtinga. Jo paties sukurtas įmonės veiklai
efektyvumas atsispindi per įdiegtus pokyčius t. y. projektus, programas ar kt. Tad analizuojant
įvairių projektų finansinius rodiklius, galima įvertinti paties finansavimo efektyvumą.
Efektyvumo vertinimo metu yra:
 Sukuriama kiekvieno projekto finansinės bei ekonominės naudos įvertinimo sistema.
 Identifikuojamas kiekvieno projekto rizikos laipsnis ir galimi netikėtumai.
 Nustatomos laukiamos pajamos ir išlaidos.
Vertinant efektyvumą taikoma gana daug įvairių metodikų. Vienos įmonės nustato vienokias
metodikas, didelės įmonės dažnai sukuria net išskirtinai savo organizacijai pritaikytus metodus.
Tačiau yra nusistovėję bendri vertinimo principai, paremti finansinių rodiklių skaičiavimais.
Verslo projektų/planų vertinimui pasitelkus kompleksinės analizės priemones galima nustatyti,
ar verta projektą įgyvendinti. Žinoma, naudojamų vertinimo priemonių tikslas yra vienintelis įvertinti, ar gauta iš projekto įgyvendinimo nauda bus didesnė už sąnaudas. Taip pat svarbus dydis
yra laikas, per kurį projektas/planas atsipirks.
Visas verslo projektų/planų vertinimas yra svarbus ir verslo efektyvumo skaičiavimui. Tai
sudaro galimybę nustatyti, kurie finansavimo būdai būtų optimaliausi. Be to, atlikus skaičiavimus,
galima parengti net ir keleto finansavimo būdų derinį.
Šiuo metu dažniausiai naudojamas kompleksinis vertinimas. Kompleksinio projektų vertinimas
– tai racionalus būdas pasirinkti sprendimą. Toks vertinimas suteikia galimybę rengiant verslo
projektus ir svarstant apie vieną iš finansavimo būdų (paraiškos dėl valstybės subsidijų, tam tikrų
kreditinių įsiskolinimų priėmimo), pasirinkti efektyviausią pagal įmonės galimybes.
Vykstant kompleksiniam vertinimui, panaudojami įvairūs analizės metodai. Bendrai juos
galima būtų išskirti į dvi pagrindines grupes: finansinę ir ekonominę analizę. Vis dėlto šie
vertinimai nėra išsamūs. Daugelis svarbių, tačiau ne finansinių rodiklių, lieka taip ir neįvertinti.
Finansinė analizė grindžiama projekto efektyvumo nustatymu remiantis pinigų srautais. Čia
atsispindi veiklos pajamos bei išlaidos po įgyvendinimo.
5.3. Finansų verslo pradžiai planavimas
Įmonės finansų vadyba – svarbiausias įmonės valdymo elementas, nes reikia apsispręsti, iš kur
priimtiniausiomis sąlygomis gauti pinigų, kaip efektyviai valdyti turimus pinigus ir kaip juos
tinkamai išleisti. Šis etapas atliekamas įvertinus rinką ir gamybą. Veikiančios įmonės finansų
vadybos pagrindinė priemonė yra buhalterinė apskaita, kuri renka, sistemina, įvertina ir pateikia
verslo informaciją. Kuriant naują verslą ir pradedant planuoti savo išlaidas, reikia išmanyti bent
pagrindinius buhalterinės apskaitos principus ir sąvokas, taip bus lengviau ir efektyviau planuoti
finansus. Vienas iš svarbiausių dalykų tiek planuojant naują verslą, tiek plėtojant naujus projektus,
svarbu planuoti ir valdyti savo finansus. Šis projektavimas atliekamas tokiais etapais:
1. Įvertinti kapitalo poreikį.
2. Numatyti būsimas išlaidas.
3. Planuoti būsimus pardavimus.
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4. Apskaičiuoti būsimą pelną.
5. Suprojektuoti prognozines pinigų įplaukas ir išmokas.
6. Numatyti finansavimo šaltinius.
Pirmame etape rekomenduojama įvertinti kapitalą. Planuojami finansai skirstomi į dvi dalis:
lėšos pradiniam ir apyvartiniam kapitalui.
Pradinis kapitalas išskiriamas atskirai, nes jis bus reikalingas vienkartinėms sąnaudoms (pvz.
įrangai įsigyti), o apyvartinio kapitalo prireiks nuolatinei veiklai vykdyti.
5.1 lentelė. Pradinio kapitalo poreikio planavimas
Pradinio kapitalo poreikio planavimas

Poreikis
vnt.

Poreikis piniginiais
vienetais

Turimas
turtas

Realus kapitalas:
Sklypas
Pastatai – gamybai, administracijai
Įrenginiai – prekių gamybai ar paslaugoms teikti
Įrankiai
Transportas
Finansiniai aktyvai:
Pinigai banko sąskaitose
Grynieji pinigai
Žmogiškasis kapitalas
Sugebėjimai
Žinios
Įgūdžiai
Pradinio kapitalo ir esamo turto skirtumas parodys, kiek
preliminariai reikėtų dar skolintis

Lėšų poreikis ir šaltiniai nėra griežtos formos finansinis dokumentas, duomenis galima pateikti
lentelėje, kurią sudaro dvi dalys: lėšų poreikis (projekto sąnaudos) ir finansavimo šaltiniai.

5.2 lentelė. Lėšų poreikio ir finansavimo šaltinių lentelė
Lėšų poreikis

Ilgalaikiam turtui įsigyti:
Žemei
Pastatams
Įrengimams ir mašinoms
Transporto priemonėms

Suma,
Eur

Finansavimo šaltiniai

Vidiniai šaltiniai:
Akcinis kapitalas
Pelnas

Suma,
Eur
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Trumpalaikiam turtui įsigyti:
Atsargoms

Išoriniai šaltiniai:
Ilgalaikės paskolos

Statybos ir remonto darbų sąnaudos

Trumpalaikės paskolos

Iš viso

Iš viso

Kairėje lentelės pusėje pateikiama, kiek ir kokių lėšų jums reikės sumanymui įgyvendinti.
Didžiąją dalį visų projekto sąnaudų sudaro lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti. Jei turite tam numatę
konkrečius tiekėjus, tai užpildysite lentelę pagal pirkimo sutartyje nurodytas kainas. Kitą projekto
sąnaudų dalį sudaro lėšos trumpalaikiam turtui įsigyti, t. y. turėsite suskaičiuoti, kiek reikės žaliavų,
medžiagų, atsargų ir kiek tai kainuos. Projekto sąnaudose dar įvertinamos statybos ir remonto darbų
išlaidos.
Dešinėje lentelės pusėje įrašoma, iš kokių šaltinių bus finansuojamas sumanymas: tik iš
nuosavų lėšų, iš skolintų, ar iš nuosavų ir skolintų.
Labai svarbi pelno (nuostolių) ataskaita. Kiekvienas verslininkas realizuodamas savo
sumanymą, tikisi, kad jo veikla bus sėkminga, ir jis gaus pelną.
Bendrasis pelnas apskaičiuojamas iš realizacinių (gautų pardavus produkciją) ir nerealizacinių
pajamų (sudaro ekonominės sankcijos, nuomos mokesčiai ir pan.), atėmus savikainą. Iš to atėmus
veiklos sąnaudas (administracinės ir pardavimų), gaunamas veiklos pelnas. Pelnas prieš
apmokestinimą gaunamas, jei įmonė turi finansinių pajamų, kurios pridedamos prie veiklos pelno
ar finansinių sąnaudų, kurios – atimamos. Grynasis ataskaitinių metų pelnas – tai pelnas, atskaičius
pelno mokesčius pagal Juridinių asmenų pelno įstatymo nustatytą tvarką.
Pardavimų planavimas – tai įmonės parduodamų prekių kiekio nustatymas tam tikru
laikotarpiu. Pardavimų prognozavimo metu yra projektuojama galimų pirkėjų paklausa ateityje,
darant tam tikras prielaidas.
Pardavimų prognozė tampa pardavimų planu, kai prognozės rezultatai yra patvirtinami
atsakingų įmonės vadovų. Todėl pardavimų prognozės gali ir nesutapti su pardavimų planu.
Paprastai pardavimų prognozes parengia kvalifikuoti šios srities tarnautojai pagal analizės
rezultatus, atlikdami daug įvairių skaičiavimų. Visa tai yra reikalinga rizikai sumažinti.
Iš daugelio prognozavimo metodų pardavimo padalinio vadovas turi pasirinkti tinkamiausią.
Pagrindiniai prognozavimo metodų atrankos kriterijai yra:
1. Išlaidų dydis (pinigų ir laiko atžvilgiu);
2. Turima patirtis ir ekspertų rekomendacijos;
3. Turima kompiuterinė technika ir programinė įranga.
Yra skiriamos trys prognozavimo metodų grupės:
1. Kokybiniai metodai;
2. Kiekybiniai metodai;
3. Pirmų dviejų metodų kombinacija.
Pardavimo prognozė sudaroma įvertinus daugelį veiksnių:
 ankstesnę pardavimų apimtį;
 pagrindines ekonomines ir gamybos sąlygas;
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 pardavimų apimties priklausomybę nuo pirkėjų pajamų lygio, užimtumo, kainų,
pramonės gamybos lygį;
 produkcijos rentabilumą;
 rinkos tyrimo rezultatus;
 kainų politiką;
 reklamą ir kitą reklaminę veiklą;
 pardavimų organizavimo kokybę;
 konkurenciją;
 sezono svyravimus;
 gamybos pajėgumus;
 ilgalaikes produkcijos pardavimo tendencijas.
Efektyvi geros prognozės priemonė – užduoties išsprendimas keliais būdais. Viena prognozė
patikrinama kita. Toliau aprašomi trys prognozavimo metodai, paprastai naudojami priklausomai
nuo įmonės specifikos.
Pirmas – pardavimo personalo naudojimo metodas. Sudarant prognozę, labai svarbi pardavimo
personalo teikiama informacija. Jei tik įmanoma, planavimo duomenys viceprezidentui marketingo
reikalams turi patekti tiesiai iš pardavimo tinklo ar realizavimo vadybininkų.
Antras – statistinis metodas. Dinamika, koreliacinė statistinių duomenų analizė yra naudinga
papildoma informacija, svarstant pardavimų prognozę. Pardavimų apimties ir ekonominių rodiklių
koreliacinių ryšių nustatymas suteikia pardavimų prognozei patikimumo, ypač jei ekonominių
rodiklių pasikeitimai vyksta pirmiau, negu firmos pardavimų svyravimai. Tačiau nė viena firma
nepasikliaus vien šiuo metodu. Per didelis pasitikėjimas statistiniais duomenimis yra pavojingas,
nes statistinių duomenų nukrypimai prognozę gali sužlugdyti. Ir čia statistinė analizė gali būti tik
pagalbinė priemonė, bet negarantuoja patikimo atsakymo.
Trečias būdas įvertinti pardavimų prognozę – grupės vadovo vertinimas. Visas vadovaujantis
personalas, įskaitant gamybos, pirkimo, finansų ir administravimo vadovus, turi naudoti savo
patyrimą ir žinias, remdamiesi visos grupės nuomone. Šis metodas apsieina be statistinių
skaičiavimų, tačiau jis nepašalina atsakomybės už pardavimo prognozę ir prie šio svarbaus
sprendimo nueina tolygiai, palengva.
Pinigų srautai projektų modeliuose yra dviejų krypčių: išeinantys pinigų srautai ir įeinantys
pinigų srautai. Kai išeinantys pinigų srautai yra minimizuojami, o ateinantys pinigų srautai yra
maksimizuojami, pasiekiama optimali verslo vertė. Ateinantys pinigų srautai yra investicinio
projekto generuojamos pajamos, gautos už parduotus produktus, ar suteiktas paslaugas. Išeinantys
pinigų srautai yra kaštai, kurie patiriami įvairiuose taškuose per visą projekto gyvavimo laikotarpį.
Kai kurie kaštai bėgant laikui mažėja, kai kurie atvirkščiai – didėja. Kaštų ekonomija yra kaštų
sumažinimas, bet ne pajamų didinimas.
Pajamos pinigų srautuose gali būti didinamos skatinant pirkimus, pritraukiant naujus vartotojus,
plečiant rinką, užtikrinant teikimą be pertrūkių ir pan.
Norint tinkamai suprojektuoti pinigų srautus, reikia įvertinti, kaip pinigai juda iš kompanijos
biudžeto ir į jį. Pinigų srautų vertinimas yra skirtumo tarp pajamų ir įplaukų nustatymas prieš

143
atsižvelgiant į finansinius veiksnius (paskolos, palūkanų ir dividendų išmokėjimą, įmokas į
rezervinę sąskaitą). Šis skirtumas vadinamas veiklos pinigų srautais.
Pažymėtina, kad pinigų srautų modeliuose, kai negalima apskaičiuoti tikslių duomenų,
visuomet pasitelkiami vertinimai, prognozės ir prielaidos. Kai kurių kintamųjų prognozuojamos
reikšmės mokslinėje literatūroje rekomenduojamos pinigų srautų modeliavimui, pateikiamos
lentelėje.
5.3 lentelė. Kintamųjų prognozuojamos reikšmės
Prognozuojama reikšmė

Vertinamas kintamasis
Diskonto norma

7,5 %

Mokesčių lygis

35 % padidėjimas
gyvavimo ciklą

per

projekto

Pardavimų apimtis

5 % padidėjimas kasmet

Prognozavimo laikas

3 metai

Darbo užmokesčio sąnaudos

3 % padidėjimas kasmet

Produkcijos vieneto apimtis

1 % padidėjimas kasmet

Nenumatyti kaštai

10 % projekto darbo kaštų

Įrangos įdiegimo kaštai

10 % kelionių kaštų

Kompiuterinės įrangos priežiūros

10 % metinių šios įrangos kaštų

kaštai
Kompiuterinių
priežiūros kaštai

programų

15 % metinių šių programų kaštų

Kaštų padidėjimas

2 % kasmet

Naudos (pelno) padidėjimas

2 % kasmet

Šaltinis: Gasparėnienė, L., Kartašova, J. (2015) Finansinių investicijų ir investicinių projektų vertinimas

Projekto pinigų srautų modeliavimui rekomenduojama naudoti 2 proc. kaštų ir naudos
kasmetinio padidėjimo reikšmes. Pinigų laiko vertės analizei bei pinigų srautų diskontavimui
siūloma naudoti 7 – 8 proc. diskonto normą.
Vertinant pinigų srautus, reikia atsižvelgti į tai, kad didelė turto, įsigyjamo projektui vykdyti,
dalis praranda savo vertę ir laikui bėgant turi būti pakeista, t. y. į skaičiavimus reikia įtraukti turto
amortizaciją/ nusidėvėjimą.
Pelno mokestis. Pinigų srautų modeliuose pelno mokestis įtraukiamas kaip procentinis dydis
(tarkime, 15 proc.). Analizuojamo gamybos kompanijos projekto pinigų srautų modelis, įvertinus
pelno mokesčius pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.
5.4 lentelė. Projektų pinigų srautų modeliavimas
Pinigų srautai

0 metai

2015
1-asis

2016
2-asis

1-asis

2017
2-asis

1-asis

2-asis
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pusmetis

pusmetis

pusmetis

pusmetis

pusmetis

pusmetis

(2000)

(2000)

(2500)

(2500)

(2800)

(3000)

(2000)

(2000)

(2500)

(2500)

(2800)

(3000)

1. Išlaidos
Įrangos įsigijimo kaštai
Įrangos priežiūra
valdymas

(60000)

ir

Bendrosios išlaidos

(60000)

2. Įplaukos
Papildomos
pajamos

produkto

20000

24000

26000

30000

32000

33000

Naujo
pajamos

produkto

5000

5500

8000

17000

22000

24000

25000

29500

34000

47000

54000

57000

23000

27500

31500

44500

51200

54000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

13000

17500

21500

34500

41200

44000

1950

2625

3225

5175

6180

6600

11050

14875

18275

29325

35020

37400

Bendrosios įplaukos
Bendrieji
pradiniai
pinigų srautai

(60000)

Amortizacijos/
nusidėvėjimo išlaidos
Bendrieji pinigų srautai
iki mokesčių

(60000)

Pinigų srautų pajamų
mokesčiai
Pinigų
srautai
mokesčių

po

60000)

Ekonominė analizė įgalina pasirinkti sprendimą, remiantis ūkinės - finansinės naudos matais.
 Galima būtų išskirti tokius projektų vertinimo tikslus:
 Nuspręsti, kurioms finansavimo rūšimis yra geriausia naudotis.
 Pelno gavimo garantavimas.
 Rizikos dydis turi būti pats mažiausias.
 Padėti pagrindus tolesnei kiekvienos investicijos panaudojimo analizei.
Ekonominės analizės privalumai:
 Duomenis gana paprasta surinkti, rūšiuoti.
 Kiekybiniai, tikslūs rezultatai.
 Nejaučiamas apskaitos smulkių formalumų poveikis.
 Galima įvertinti pinigų vertę bei riziką.
Atlikus įvertinimus pagal keletą skirtingų metodikų, atliekama kompleksiška galutinė analizė.
Gauti rezultatai apibendrinami ir kompleksinio vertinimo etape priimamas jau pats galutinis
sprendimas.
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5.2. Užduotis. Nustatykite finansavimo poreikį.
UAB “Kavinukė” išsinuomojo 130 m2 patalpas kavinei, už kurias turės mokėti nuomotojui
1200 Eur per mėnesį plius PVM. Bendrovė nuomotojui pinigus perves mėnesio pradžioje bei turės
turėti 1 mėnesio užstatą. Patalpos yra tinkamos viešojo maitinimo veiklai, tačiau įmonė nori jas
atnaujinti ir sukurti naują interjerą. Virtuvės įrangos šiuo metu patalpoje nėra. UAB “Kavinukė”
ketina gaminti ir maistą, ir gėrimus. Kavinės darbo laiko valandos bus nuo 11 iki 23 val. Bendrovė
numato samdyti 2 virėjus ir 3 padavėjus bei 1 barmeną. Įvertinkite reikalingo pradinio finansavimo
dalį. Užpildykite lentelę.
Išlaidų tipas

Suma
investicijoms

Suma apyvartiniam
kapitalui
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5.3. Užduotis. Užpildykite lentelę.
Pinigų srautai

0 metai

2016

2017

2018

1-asis
pusm.

2-asis
pusm.

1-asis
pusm.

2-asis
pusm.

1-asis
pusm.

2-asis
pusm.

(2800)

(2900)

(2800)

(3000)

(3100)

(3700)

Papildomos produkto pajamos

22000

38000

42000

43000

37000

35000

Naujo produkto pajamos

7200

12000

22000

29000

18000

20000

1. Išlaidos
Įrangos įsigijimo kaštai

(90000)

Įrangos priežiūra ir valdymas

Bendrosios išlaidos
2. Įplaukos

Bendrosios įplaukos
Bendrieji
srautai

pradiniai

pinigų

Amortizacijos/ nusidėvėjimo
išlaidos
Bendrieji pinigų srautai iki
mokesčių
Pinigų
srautų
mokesčiai

pajamų

Pinigų srautai po mokesčių
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5.4. Verslo mokesčiai
5.4.1. Pridėtinės vertės mokestis
Didžiausią įmonių mokamų mokesčių dalį įprastai sudaro pridėtinės vertės mokestis (PVM). Jo
pripažinimas apskaitoje yra glaudžiai susijęs su apmokestinimo šiuo mokesčiu momentu, kuris
reglamentuotas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002) 14 straipsnyje.
Apmokestinimo momentas yra tada, kada turi būti apskaičiuotas tiekiamos prekės ir (arba)
teikiamos paslaugos pardavimo PVM. PVM įstatyme numatyti šie PVM tarifai:
1. Standartinis – 21 proc.
2. Lengvatinis – 9 proc. ir 5 proc.
4. Prekių eksportui ir kt. – 0 proc.
Pridėtinės vertės mokesčio tarifų taikymas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymą (PVMĮ) pateiktas 5.5 lentelėje.
5.5 lentelė. PVM tarifai
Standartinis PVM tarifas
21 proc. – kuris taikomas
prekių/ paslaugų tiekimui bei
įsigijimui Lietuvoje bei iš kitos
valstybės
narės,
importuojamoms
prekėms,
jeigu
negalima
pritaikyti
lengvatinio arba 0 proc. PVM
tarifo arba nenurodyto PVMĮ
IV ir V skyriuose.

Lengvatinis PVM tarifas
9 proc. – šilumos energijai, knygoms,
neperiodiniams inform. leidiniams; iki
2022-12-31 turizmo veiklą regl. Teisės aktų
nustatyta
tvarka
teikiamoms
apgyvendinimo paslaugoms, laikraščiams,
žurnalams ir kt., keleivių vežimui
reguliariais maršrutais (valstybės ar
savivaldybių nustatytais atvejais), taip pat
nurodytų
keleivių
bagažo
vežimo
paslaugoms.
5 proc. – vaistams ir medicinos
pagalbos priemonėms (kompensuojamiems,
iš
dalies
kompensuojamiems),
nekompensuojamiems
receptiniams
vaistams; neįgaliųjų techninės pagalbos
priemonėms ir jų remontui.

0 proc. PVM tarifas
0 proc. – taikomas prekių
išgabenimui
iš
ES,
keleivių
išgabentoms prekėms, laivų ir orlaivių
tiekimas, priežiūra, nuoma ir remontas,
transporto paslaugos, kai jos tiesiogiai
susijusios su prekių išgabenimu/
atgabenimu į/ iš ES, ar kitokie panašūs
sandoriai, draudimo ir finansinės
paslaugos
susijusios
su
prekių
eksportu, prekių tiekimas į kitą
valstybę narę, prekės tiekimas paramos
gavėjui, kilnojamųjų pagal prigimtį
daiktų aptarnavimas, kai aptarnavimas
atliekamas už šalies ribų; prekių
tiekimas,
kurių tiekimas
šalies
teritorijoje,
taip
pat,
būtų
apmokestintos 0 proc. ir kt. atvejai
pagal PVMĮ VI skyrių.

PVM atskaita – tai pirkimo ir/arba importo PVM dalis, atskaitoma (atimama) iš pardavimo
PVM (PVM atskaita, 2017). PVM mokėtojas, turintis teisę į PVM atskaitą, šia savo teise gali
pasinaudoti vos įgijęs prekes ir paslaugas, skirtas teisę į PVM atskaitą suteikiančiai ekonominei
veiklai vykdyti, neatsižvelgdamas į tai, ar jis jau vykdo, ar tik ketina vykdyti šią veiklą ir taip pat
nepaisant to, kada tos prekės bus panaudotos šiai veiklai. PVM sąskaitos faktūros išrašymo ar kito
pirkimo PVM pateisinančio dokumento (pvz., kasos čekio degalinėje) išdavimo data ir bus
pagrindas pirkimo PVM įtraukti į atskaitą, pripažinti ir registruoti apskaitoje gautiną PVM.
Mokesčio mokėtojas neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti pirkimo ar importo PVM sumų už prekes
(paslaugas), kurių jis nenaudoja ir nenaudos PVM apmokestinamų prekių gamybai ar tokių
paslaugų tiekimui. Šios sumos negali būti pripažintos gautinu PVM. Mokesčio mokėtojas privalo
pats įrodyti, kad jo įsigytos prekės ar paslaugos, kurių pirkimo ar importo PVM buvo įtrauktas į
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PVM atskaitą, yra susijusios su jo vykdoma ar numatoma vykdyti veikla, kurios prekės ir paslaugos
apmokestinamos PVM.
Taip pat, labai svarbu ir tai, kad prekių ar paslaugų pirkimo dokumentuose būtų išskirtas
pirkimo PVM (PVMĮ, 64 straipsnis). Tai padaryti gali ir turi tik PVM mokėtojai. Jeigu prekių
pardavimo ar paslaugų tiekimo dokumente PVM neišskirtas, PVM mokėtojas (pirkėjas) pats jo
apskaičiuoti ir registruoti apskaitoje, t. y. pripažinti gautiną PVM, negali. Jeigu PVM sąskaitose
faktūrose PVM apskaičiuotas neteisingai (pvz., paimtas ne tas mokesčio tarifas), jo traukti į PVM
atskaitą, pripažinti gautinu ir registruoti apskaitoje taip pat negalima. Pardavėjas PVM sąskaitą
faktūrą turi perrašyti, ištaisydamas padarytas klaidas.
Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimą, deklaravimą, sumokėjimą ir kt. kontroliuoja
Lietuvos Respublikos mokesčių administratorius – valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), kuriai
kiekvienas apmokestinamasis asmuo turi pateikti mokestinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio,
kalendorinio pusmečio, kito mokestinio laikotarpio) PVM deklaracijos FR0600 formą ir jei
reikalinga (privaloma) kitas apie PVM priskaičiavimą, apskaičiavimą, atskaitą liudijančias formas.
Pažymėtina, kad PVM deklaracija FR0600 ir kt. formos teikiamos tik elektroniniu būdu per
elektroninio deklaravimo (EDS) sistemą atsižvelgiant į kiekvieno juridinio ar fizinio asmens
prievoles, t. y. kokius mokestinius laikotarpius kiekvienas apmokestinamas asmuo turi teikti.
5.4.2. Pelno mokestis
Vienas iš svarbiausių įmonių veikloje yra pelno mokestis. Pelno mokesčio apskaičiavimą,
deklaravimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (2001), o
apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką bei pelno mokesčio įsipareigojimo ir turto
pripažinimą – 24-asis Verslo apskaitos standartas (VAS) „Pelno mokestis“ (2016) ir kiti buhalterinę
apskaitą reglamentuojantys teisės aktai. Pagrindinis teisės aktas, kuris reglamentuoja pelno mokestį
yra Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (PMĮ).
Pelno mokesčio mokėtojai yra Lietuvos ir užsienio įmonės (PMĮ 3 str.). Pelno mokesčio bazė –
tai visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įmonės uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra
Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje (PMĮ 4 str.). Pelno mokesčio objektas –
apmokestinamasis pelnas, kuris apskaičiuojamas iš visų uždirbtų pajamų atėmus
neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.
Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus buhalterinę
apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus. Išlaidos, kurių
pagrindu pripažįstamos sąnaudos, turi būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais,
kurie privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus
apskaitos dokumentų rekvizitus. Tos pačios nuostatos galioja ir pajamų dokumentams.
Apmokestinamasis įmonės pelnas gali būti apmokestintas nuo 0 iki 15 proc. pelno mokesčio tarifu.
Pelno mokesčio tarifai pateikti žemiau esančioje lentelėje (žr. 5.6 lentelę).
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5.6 lentelė. Pelno mokesčio tarifai
Tarifas

Pelno mokesčio tarifo taikymas

15 proc.

· Lietuvos įmonių, taip pat užsienio įmonių, vykdančių veiklą Lietuvoje per nuolatines buveines,
apmokestinamasis pelnas;
· pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai);
· gauta parama, panaudota ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą
paramos paskirtį, taip pat iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais
gautos paramos dalis, viršijanti 250 MGL dydžio sumą.

10 proc.

· Užsienio vieneto pajamos: palūkanos, honorarai, kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių
pažeidimą, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir jos gautos ne per nuolatines buveines Lietuvoje.

0
arba
5 proc.

· Nuo 2018 metų mokestinio laikotarpio įmonės (išskyrus pelno nesiekiančias) pirmojo
mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną gali apmokestinti 0 proc. tarifu, kitais mokestiniais
laikotarpiais – 5 proc. tarifu, jeigu įmonė atitinka 3 sąlygas:
1) vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių;
2) mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 Eur;
3) (pagal PMĮ 5 str. 3 d.):
* tas pats dalyvis keliose įmonėse nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių);
* tie patys dalyviai kartu keliose įmonėse nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių);
* individualios įmonės savininkas ar jo šeimos nariai nėra ir kitų individualių įmonių savininkai;
* individualios įmonės savininkas ir (arba) jo šeimos nariai kitoje įmonėje (pvz. UAB, AB)
nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų.

0 proc.
+
15 proc.

· Pelno nesiekiančios įmonės gali apmokestinamojo pelno dalį, atitinkančią 7 250 Eur sumą,
apmokestinti taikant 0 proc. tarifą, o likusią dalį - taikant 15 proc., jeigu įmonės mokestinio
laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 000 Eur.

Pavyzdys. VšĮ „K“ 2017 mokestinių metų rodikliai atitinka PMĮ 5 str. 4 dalyje nustatytus
kriterijus: VšĮ mokestinių metų pajamos – 185 000 Eur (neviršijo 300 000 Eur), 2017 mokestiniais
metais VšĮ apskaičiavo 85 000 Eur leidžiamų atskaitymų. Apmokestinamasis pelnas 185 000 – 85
000 = 100 000 Eur. Apskaičiuotas pelno mokestis ((7250 x 0 proc.) + (92 750 x 15 proc.)) = 13
912,50 Eur.
Pelno mokesčio mokestinis laikotarpis – mokestiniai metai, kurie sutampa su kalendoriniais
metais. Mokesčių mokėtojo prašymu, atsižvelgiant į jo veiklos ypatybes, jam gali būti nustatytas
kitoks mokestinis laikotarpis su sąlyga, kad tas mokestinis laikotarpis lygus 12 mėnesių (PMĮ 6
str.).
Pelno mokesčio deklaracijos turi būti pateikiamos ir pelno mokestis sumokamas iki
kalendorinių metų šešto mėnesio penkioliktos dienos (iki birželio 15 d.), o paskutinio mokestinio
laikotarpio – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos:
Pelno mokestis ir (arba) fiksuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip metinės
pelno mokesčio ir (arba) metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino pabaigos
dieną.
Taip pat, vadovaujantis PMĮ 47 straipsniu, įmonės turi teikti valstybinei mokesčių inspekcijai
avansinio pelno mokesčio deklaracijas FR0430. Mokesčio mokėtojai, kitaip vienetai avansinio
pelno mokesčio sumą gali apskaičiuoti dviem būdais:
 pagal praėjusių metų veiklos rezultatus;
 pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą.
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Remiantis PMĮ 47 straipsnio 4 dalimi, deklaracijos neteikia ir avansinio PM nemoka:
 naujai įregistruoti vienetai pirmaisiais mokestiniais metais;
 vienetai, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos buvo ne
didesnės kaip 300 000 eurų (nesvarbu, nuo kurio mėnesio vienetas pradėjo veiklą).
Apibendrinant,
pelno
mokesčio
įstatymas
leidžia įmonės ataskaitinių metų
apmokestinamosioms pajamoms taikyti skirtingus PVM mokesčio tarifus. Apmokestinant pajamas
reikia atsižvelgti į įstatyme numatytus reikalavimus. Dažniausiai įmonėms taikomas 5 arba 15 proc.
pelno mokesčio tarifas. Taip pat, gali būti, kad įmonė nemoka pelno mokesčio, nes ataskaitiniu
metu patyrė nuostolį.
5.4.3. Nekilnojamojo turto mokestis
Nekilnojamo turto mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio
įstatymas, kuris buvo priimtas 2005 m. birželio 07 d. Nr. IX-233. Nekilnojamo turto mokesčio
mokėtojai pavaizduojami 5.3 paveiksle.

5.3 pav. Nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai
Nekilnojamasis turtas, skirtingai negu, pavyzdžiui, pajamos, gali būti lengvai nustatytas, todėl
mokesčių mokėtojui sudėtinga išvengti mokesčio prievolės. Jeigu mokėtojas laiku neįvykdo savo
prievolės, mokesčio skola, atsižvelgiant į kai kurias išlygas, gali būti išieškoma iš turimo
nekilnojamojo turto. Tai leidžia valdžios organams patikimai planuoti savo biudžetą ir išvengti
netikėtų biudžeto pajamų prognozių koregavimų.
Nuosavybės teise įmonėms priklausantis nekilnojamasis turtas yra apmokestinamas
nekilnojamojo turto mokesčiu. Konkretų mokesčio tarifą (nuo 2013 m. sausio 1 d. – intervale nuo
0,3 iki 3 procentų), kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio
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laikotarpio pradžios, savivaldybės taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1
dienos.. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nustatomas atsižvelgus į vieną arba kelis iš šių
kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, teisinį statusą, jo technines savybes ir priežiūros būklę,
mokesčių mokėtojų kategorijas (dydį, teisinę formą ar socialinę padėtį), nekilnojamojo turto
buvimo savivaldybės teritorijoje vietą. Nekilnojamojo turto mokesčio mokestinis laikotarpis yra
kalendoriniai metai.
Nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė.
Nekilnojamojo turto vertę nustato VĮ „Registrų centras“ taikydamas lyginamosios vertės
(pardavimo kainų analogų) arba naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo arba pinigų
srautų diskonto) metodą. Nekilnojamojo turto masinio vertinimo metodą, objektyviausiai atspindintį
vertinamo nekilnojamojo turto vidutinę rinkos vertę, parenka turto vertintojas. Nekilnojamojo turto
vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 5
metai. Nekilnojamojo turto (statinių) mokestines vertes, kurios naudojamos mokesčiui apskaičiuoti
5 metus, nemokamai galima sužinoti VĮ „Registrų centras“ svetainėje, įvedus statinio unikalų
numerį skyrelyje „Mokestinės vertės paieška pagal unikalų numerį“.
Mokestį už nekilnojamąjį turtą mokesčių mokėtojai turi sumokėti finansiniams metams
pasibaigus iki kitų metų vasario 15 d.
Pavyzdys. UAB „K“ turi nekilnojamojo turto, kuris yra Šiaulių mieste, nustatyta rinkos vertė
yra 20 000 Eur. Apskaičiuotas ir sumokėtas nekilnojamojo turto mokestis už 2018 metus: 20 000
Eur x 0,70 proc. = 140,00 Eur.
Apibendrinant, nekilnojamojo turto mokestis – fizinių ir juridinių asmenų mokamas mokestis
už valdomą nekilnojamąjį turtą. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas gali būti nuo 0,3 iki 1 proc.
nekilnojamo turto mokestinės vertės. Mokestinė vertė yra vidutinė rinkos vertė nustatyta taikant
masinį vertinimo būdą arba atkuriamosios vertės (kaštų) metodą.
5.4.4. Aplinkos taršos mokestis
Pagrindinis teisės aktas reglamentuojantis aplinkos teršimo mokestį – Lietuvos Respublikos
mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, kuris buvo priimtas 1999 m. gegužės 13 d. VIII-1183.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 straipsniu,
mokesčio mokėtojai:
 fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš stacionarių taršos šaltinių ir kuriems
privaloma turėti gamtos išteklių naudojimo leidimą su nurodytais teršalų išmetimo į aplinką
normatyvais.
 fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš mobilių taršos šaltinių, naudojamų
ūkinei komercinei veiklai;
 gaminių gamintojai ir importuotojai, teršiantys aplinką gaminių ir (ar) pakuotės
atliekomis.
Įmonėms labiausiai aktualus yra mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių.
Dauguma įmonių turi įsigijusios automobilius ar nuomojasi ir pila į juos degalus, kurie teršia
aplinką.
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Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo naujausioje suvestinėje, 5 priede
yra nustatyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai, kurie pateikti 5.7
lentelėje.

5.7 lentelė. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai
Transporto priemonė

Degalų rūšis arba ciklas

1. Kelių transporto priemonės ir kiti
ne keliais judantys mechanizmai su vidaus
degimo varikliais (motorais)

Mokesčio
tarifai, Eur/t
(už ciklą)

benzinas

7

dyzelinas

8

suskystintos naftos dujos

7

suslėgtos gamtinės dujos

6

benzinas

11

dyzelinas

12

mazutas, kurio sieringumas
≤ 0,5 %

2,8

mazutas, kurio sieringumas nuo 0,5 % iki 1,5 %

5

mazutas, kurio sieringumas nuo 1,5 % iki 2,5 %

7

dyzelinas

9

už vieną pakilimo ir nusileidimo ciklą

1,7

2. Vandenų transporto priemonės

3. Geležinkelių transporto priemonės
4. Oro transporto priemonės

Iš pateiktos 5.7 lentelės matoma, kad kiekvienai transporto priemonių rūšiai pateikti skirtingi
mokesčio tarifai, taip pat, reikėtų atkreipti dėmesį, jog atskirai degalų rūšiai ar ciklui taikomas
skirtingas mokesčio tarifas. Mokesčio tarifas yra nurodytas tonomis, todėl reikia sunaudotus degalų
litrus paversti kilogramus. Degalų iš litrų į kilogramus vidutiniai perskaičiavimo koeficientai
pateikti 5.8 lentelėje.
5.8 lentelė. Degalų iš tūrio (litrų) į svorio (kg) vienetus vidutiniai perskaičiavimo
koeficientai
Degalų rūšis

Perskaičiavimo
koeficientas

Benzinas

0,75

Dyzelinis

0,84

Suskystintos naftos
dujos

0,54
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Suslėgtos gamtinės
dujos

0,69

Vadovaujantis mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, kuris
buvo patvirtintas 2008 m. liepos 09 d. Mokėtinas mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos
šaltinių, išskyrus oro transporto priemones (lėktuvus, orlaivius ir pan.), apskaičiuojamas:
M = Q × T × I × k,
čia:
M – mokėtinas mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių (Eur);
Q – mobiliuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje per mokestinį laikotarpį sunaudotas
atitinkamos rūšies degalų kiekis (t), įskaitant ir kitose valstybėse įsigytus, bet Lietuvoje sunaudotus
degalus.
T – mokesčio tarifas (Eur/t), nustatytas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą
įstatymo 5 priedėlyje;
I – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas.
Pavyzdžiui. UAB „Ž“ per 2018 metus įsigijo kuro: benzino 5 555 l, dyzelino 10 555 l ir
suskystintų naftos dujų 3 555 l. 2019 metų pradžioje įmonės buhalterė pradėjo skaičiuoti mokestį už
aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių, pirmiausia litrus paversdama į tonas ir padaugindama
iš mokesčio tarifo už toną:
benzinas 5 555 l x 0,75 koef. / 1 000 l x 7 Eur/t = 29,16 Eur;
dyzelinis 10 555 l x 0,84 koef. / 1 000 l x 8 Eur/t = 70,93 Eur;
suskystintos naftos dujos 3 555 l x 0,54 koef. / 1 000 x 7 Eur/t = 13,44 Eur.
Apskaičiuota, kad UAB „Ž“ už 2018 metus turės sumokėti 114 Eur taršos mokestį, kurį
administruoja valstybinė mokesčių inspekcija. Aplinkos taršos mokestis iš mobilių taršos šaltinių
buvo registruotas apskaitoje, mokestis buvo sumokėtas bankiniu pavedimu.
Kaip numatyta įstatymo 7 straipsnyje, mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio už
aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki
kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos teritorinei valstybinei
mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių
mokėtoju.
Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų formos patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA61/D1-658 (Žin., 2008, Nr. 145-5844):
1. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaruojamas pildant
deklaracijos FR0521 formą.
2. Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaruojamas pildant
deklaracijos FR0522 formą.
3. Mokestis už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaruojamas
pildant deklaracijos FR0523 formą.
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5. Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaruojamas pildant deklaracijos
FR0524 formą.
Apibendrinant galima teigti, kad mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių
(kaminai, elektrinės, valymo įrenginiai ir pan.) moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai
asmenys, kuriems privaloma turėti gamtos išteklių naudojimo leidimą su nurodytais teršalų
išmetimo į aplinką normatyvais. Taip pat, mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių
moka fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš ūkinei komercinei veiklai naudojamų
mobilių taršos šaltinių. Mokestį už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis moka gaminių
gamintojai ir importuotojai.

5.4.5. Gyventojų pajamų mokestis
Pagrindinis gyventojų pajamų mokestį reglamentuojantis dokumentas – Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, kuris buvo priimtas 2002 m. liepos 2 d. Įstatymas yra nuolat
atnaujinamas ir tobulinamas, priimi pakeitimai. Šiuo metu įstatymo aktuali suvestinės redakcija yra
nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31.
Gyventojų pajamų mokesčio objektas - iš įvairių šaltinių gyventojo gautos ar uždirbtos
pajamos. Mokesčio subjektas – pajamų gavęs ir (ar) uždirbęs gyventojas (GPMĮ, 5 str.).
Pajamos, kurios gaunamos iš darbdavio, pagal darbo santykius arba jų esmę atitinkančius
santykius iki 2018 metų pabaigos buvo apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio
tarifu, nuo 2019 metų, jeigu neviršija 120 vidutinių šalies darbo užmokesčio, apmokestinamos 20
proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu nuo darbo užmokesčio, jeigu viršija tada mokamas 27 proc.
gyventojų pajamų mokesčio tarifas (GPMĮ, 6 str.). Gyventojų pajamų mokestį apskaičiuoja ir į
biudžetą sumoka darbdavys.
Darbo užmokesčiui prieš mokesčius taikomas neapmokestinamųjų pajamų dydis (toliau –
NPD), kuris kiekvienam gyventojui taikomas individualiai, priklausomai nuo jo gaunamų darbinių
pajamų (neatskaičius mokesčių) dydžio. Kuo gaunamos pajamos didesnės, tuo mažesnis NPD
taikomas. Gyventojas mokestiniu laikotarpiu turi teisę atsisakyti NPD taikymo, priežastys kodėl
atsisako gali būti įvairios.
NPD taikomas tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms, kai jos mažesnės:
- 2018 metais – nei 1 160 eurų per mėnesį;
- 2019 metais – nei 2 555 eurų per mėnesį.
Nuo 2019 m. sausio 1 d., remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
20 straipsniu, gyventojo, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios
pajamos per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių
metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD yra 300 eurų, iki 2018 m. gruodžio 31 d.
buvo taikomas NPD 380 eurų.
Gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos
per mėnesį viršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1
dieną, vieną dydį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę (GPMĮ, 20 str.):
5.9 lentelė. Gyventojų neapmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas 2019 metais
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Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (gyventojo mėnesio su
darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos –
minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio
1 dieną, vienas dydis).
Apibendrinant, jeigu darbuotojas yra pateikęs prašymą taikyti NPD su darbo santykiais
gaunamoms pajamoms, tai jo neapmokestinamųjų pajamų dydis kinta atsižvelgiant į jo su darbo
santykiais gaunamas pajamas.

5.10 lentelė. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas 2019 metais
Formulė

NPD taikymas
Darbuotojas yra pateikęs prašymą
taikyti NPD, su darbo santykiais
gaunamoms pajamoms

Darbuotojas yra pateikęs prašymą
netaikyti NPD, su darbo
santykiais gaunamoms pajamoms

GPM = (DU – NPD) x 20 proc.

GPM = DU x 20 proc.

Reikšmės
GPM – gyventojų pajamų mokestis;
DU – su darbo santykiais susijusios
pajamos;
NPD – pagrindinis neapmokestinamasis
dydis.
GPM – gyventojų pajamų mokestis;
DU – su darbo santykiais susijusios
pajamos;

Pavyzdys. UAB „X“ vadybininko darbo užmokestis darbo sutartyje, po mokesčių reformos,
nustatytas 1 289,00 eurai, darbuotojas yra pateikęs prašymą taikyti NPD. Remiantis 2 lentelėje
pateikta formule apskaičiuotas darbuotojo darbo užmokesčiui taikytinas NPD, kuris yra 189,90
eurai (NPD = 300 – 0,15 x (1 289 – 555) = 189,90 Eur). Taigi, GPM = (1 289,00 Eur – 189,90
Eur) x 20 proc. = 219,82 Eur. Šį mokestį sumokama už darbuotoją darbdavys valstybinei mokesčių
inspekcijai, įmokos kodas 1311.
Pavyzdys. UAB „X“ vadybininko darbo užmokestis darbo sutartyje, po mokesčių reformos,
nustatytas 1 289,00 eurai, darbuotojas yra pateikęs prašymą netaikyti NPD. Remiantis 2 lentelėje
pateikta formule apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis: GPM = 1 289,00 x 20 proc. = 257,80
Eur. Šį mokestį sumokama už darbuotoją darbdavys valstybinei mokesčių inspekcijai, įmokos kodas
1311.
5.11 lentelė. Su darbo santykiais susijusių pajamų apmokestinimo tvarka
2018 metai

2019 metai

Minimalus mėnesinis
atlyginimas (MMA)

400 Eur

555 Eur

GPM tarifas

15 proc. – moka darbuotojas, išskaičiuoja
darbdavys.
Pagrindinis NPD – 380 eurų.

Tarifas siejamas su VDU dydžiu -20 arba 27
proc.
Pagrindinis NPD – 300 eurų.

Gyventojui taikytinas
mėnesio NPD

NPD = 380 - 0,5 x (gyv. mėnesio su darbo
santykiais susijusios pajamos – MMA,

NPD = 300 - 0,15 x (gyv. mėnesio su darbo
santykiais susijusios pajamos – MMA,
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galiojusi sausio 1 d.).
Pasiekus 1 160 eurų, NPD nebetaikomas.

galiojusi sausio 1 d.).
Pasiekus 2 555 eurų, NPD nebetaikomas.

Gyventojui taikytinas
metinis NPD

MNPD = 4 560 - 0,5 x (gyv. metinės
pajamos – 12 MMA, galiojusių sausio 1 d.).

MNPD = 3 600 - 0,15 x (gyv. metinės
pajamos – 12 MMA, galiojusių sausio 1 d.).

Darbuotojas Sodrai

9 proc.

19,5 proc.

Darbdavys Sodrai

31,18 proc.

1,77 proc.

Iš pateiktos 5.11 lentelės matoma, kad tarifai, neapmokestinamieji dydžiai 2018 metus lyginant
su 2019 metais pakito. Apibendrinant, visi mokami mokesčiai ir įmokos buvo perskirstyti kitokiu
principu, dabar daugiau mokesčių sumoka darbuotojas nuo savo su darbo santykiais gaunamų
pajamų negu darbdavys.

5.12 lentelė. Pakeitimų įtaka darbo užmokesčio apmokestinimui
Darbo užmokesčio apskaičiavimas 2018 m.

Darbo užmokesčio apskaičiavimas 2019 m.

Atlyginimas "ant popieriaus"

500 €

Atlyginimas "ant popieriaus"

644,50 €

Pritaikytas NPD

330 €

Pritaikytas NPD

286,58 €

Pajamų mokestis 15%

25,50 €

Pajamų mokestis 20%

71,59 €

Darbuotojo sodros įmoka 6%

30 €

Darbuotojo sodros įmoka 12,52%

80,69 €

Darbuotojo PSD įmoka 3%

15 €

Darbuotojo PSD įmoka 6,98%

44,99 €

Išmokamas atlyginimas "į rankas"

429,50 €

Išmokamas atlyginimas "į rankas"

447,23 €

5.5. Verslo apskaita
5.5.1. Įmonės turtas ir nuosavybė
Įmonės balansas - tai įmonės finansinis vaizdas tam tikru jos veiklos momentu (paprastai
paskutinę finansinių metų dieną). Sąskaitų balansų lentelė yra parengiama pagal klasikinę apskaitos
lygybę: Turtas = skolos (skolintojų nuosavybė) + savininkų nuosavybė. Kairėje lygybės pusėje yra
išvardijamas visas turtas - kaip buvo panaudoti savininkų pinigai. Dešinė pusė parodo, iš ko buvo
gauti pinigai, kas yra jų savininkai. Turtą sudaro įmonei priklausančios prekės, gamybinės atsargos,
nekilnojamas turtas ir įmonės teisė gauti turto (pirkėjų, klientų įsiskolinimas). Skolintojų nuosavybė
- tai skolos, kurias ši įmonė privalės sumokėti ateityje. Tai jos finansinis įsipareigojimas,
garantuojamas turtu. Iš pateiktos formulės matyti, kad skolintojams suteikta pirminė teisė į akcinės
bendrovės turtą. Turto savininkams pagal įstatymus gali atitekti tik korporacijos turtas, likęs
grąžinus skolas. Jeigu kreditorių interesų nesaugos valstybė, tada skolinti pinigus bus didelė rizika,
o tai ekonomikos vystymosi stabdys. Turtas įsigyjamas tam, kad, jį naudojant, ateityje būtų
uždirbtas pelnas. Turtas gali būti įvairių formų - materialus (pastatai, žemė, įrenginiai, prekės) ir
nematerialus (juridinė teisė), ilgalaikis ir trumpalaikis. Balanse turtas taip ir grupuojamas. Tik tos
vertybės gali būti vadinamos įmonės turtu, kurios turi vertę. Trumpalaikis turtas. Juo paprastai yra
laikomi pinigai, jų ekvivalentai ir toks turtas, kuris artimiausiu metu gali būti paverstas pinigais.
Pinigai - tai lengviausiai suvokiamas turtas. Tačiau įmonėje pinigais yra laikomi ne tik pinigai

157
kasoje, bet ir banko čekiai, piniginės perlaidos ir kitokie analogiški atsiskaitomieji dokumentai. Tai
irgi pinigai, nes bankas juos pripažįsta ir jais remdamasis daro įrašus indėlininkų sąskaitose. Pirkėjų
įsiskolinimas. Komercinių įmonių turto sudėtyje yra pirkėjų įsiskolinimas už prekes arba neprekinis
(nekomercinis) įsiskolinimas. Tai pinigai, kurių dar negavo įmonė iš savo klientų už jiems pateiktas
prekes ar suteiktas paslaugas. Tai reiškia, kad yra paskesnis apmokėjimas už prekes ir paslaugas.
Pirkėjams paprastai nustatomas 30, 60 arba 90 dienų apmokėjimo terminas. Pirkėjų įsiskolinimą
gali sudaryti ir tokios skolos, už kurias yra mokamos palūkanos. Pinigai privalo uždirbti pajamas
kasdien, nes laikomasi principo - šiandien gauti pinigus yra naudingiau negu rytoj, o šiandien
padaryti išlaidas yra naudingiau negu rytoj. Gamybinės atsargos prekes ir paslaugas gaminančiose
įmonėse paprastai sudaro nemažą turto dali. Tai žaliavos ir medžiagos, pusgaminiai ir gatavi
gaminiai, tinkami parduoti. Gamybinių atsargų apskaičiavimas ir įkainojimas yra labai svarbus ir
atsakingas darbas. Juk visos įsigytos materialinės vertybės arba sunaudojamos per ataskaitinį
laikotarpį pajamoms uždirbti ir virsta išlaidomis, arba įrašomos į balansą kaip dar nesunaudotas
turtas. Gamybinių atsargų sudėtis priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio. Prekybinėse įmonėse
didžiausią gamybinių atsargų dali sudaro prekės. Prekes gaminančiose įmonėse gamybinių atsargų
sudėtyje dažniausiai apskaitomi gatavi arba pusiau pagaminti gaminiai, medžiagų atsargos.
Ilgalaikis turtas. Ilgalaiki turtą galima sugrupuoti į gamybines priemones, finansines investicijas ir
nematerialųjį turtą. Gamybines priemones sudaro nekilnojamas turtas: žemė, pastatai, mašinos ir
įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir vidaus įranga, gamtos ištekliai ir nematerialusis turtas
(patentai), naudojamas įmonės veiklai. Nuo gamybinių priemonių panaudojimo efektyvumo
labiausiai priklauso ir įmonės finansiniai rezultatai. Sąskaitų balansų lentelėje gamybinės priemonės
yra įkainojamos įsigijimo kaštais: prie pirkimo kainos pridėdamos montavimo ir kitokios įsigijimo
išlaidos. Kartu balanse įrašoma ir iki balanso rengimo dienos susikaupusi nusidėvėjimo suma. Ta
ilgalaikio turto dalis, kuri virs išlaidomis, vadinama nusidėvėjimu (įrenginių, pastatų), išsekimu,
išeikvojimu (gamtos turtų) arba amortizacija (patentų).
5.5.2. Įmonių finansinė atskaitomybė
Atskaitomybės tikslas ir rūšys
Įmonių teikiamą atskaitomybę galima klasifikuoti pagal penkis požymius: paskirtį (turinį),
periodiškumą, skelbimo pobūdį, detalumą, apimtį.
Pagal paskirtį (turinį) atskaitomybė gali būti:
 Finansinė (išorinė);
 Valdymo (vidinė);
 Mokestinė;
 Statistinė;
 Specialios paskirties.
Finansinė atskaitomybė. Įmonės finansinė atskaitomybė – įmonės finansinės būklės, veiklos
rezultatų, pinigų srautų duomenų ir jų aiškinimo rengimas nustatyta forma. Įmonėje atliekant
finansų analizę, vienas svarbiausių informacijos šaltinių yra finansinės ataskaitos. I–asis verslo
apskaitos standartas ,,Finansinė atsakomybė” deklaruoja, kad finansinės atskaitomybės tikslas –
patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę,
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veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Tokia informacija reikalinga tiek vidiniams, tiek išoriniams
vartotojams. Tiesiogiai suinteresuoti vidiniai vartotojai - tai įmonės administracija, stebėtojų tarybos
bei valdybos nariai, įmonės vadybininkai bei įmonės darbuotojai. Tiesiogiai suinteresuoti išoriniai
informacijos vartotojai - tai esantys ir potencialūs įmonės savininkai, kreditoriai, tiekėjai ir pirkėjai.
Be tiesiogiai suinteresuotųjų apskaitos informacija domisi įvairios valdžios institucijos: mokesčių
sistemos tvarkytojai ir jų surinkėjai, valstybinės statistikos bei regioninės valdžios institucijos ir
kitos reguliavimo tarnybos. Be to, apskaitos informacija domisi ir Vertybinių popierių komisija,
makleriai, konkurentai, auditoriai, finansiniai ekspertai, patarėjai ir kt.
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas apibrėžia finansinės atskaitomybės sąvoką, nustato
finansinių ataskaitų rinkinio sudėtį, reikalavimą atlikti įmonių finansinių ataskaitų auditą, įmonių
finansinių ataskaitų skelbimo tvarką, metinio pranešimo, mokėjimų valdžios institucijoms
ataskaitos parengimo ir skelbimo tvarką, atsakomybę už įmonių finansinių ataskaitų, metinio
pranešimo rengimą ir skelbimą.
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas taikomas įmonėms, kurios yra ribotos civilinės
atsakomybės pelno siekiantys juridiniai asmenys (toliau – įmonės), įstatymų nustatyta tvarka
įregistruoti Lietuvos Respublikoje.
Jeigu finansines ataskaitas savo nuožiūra nusprendžia sudaryti tikroji ūkinė bendrija,
komanditinė ūkinė bendrija ar individuali įmonė, kurių šis įstatymas neįpareigoja jų sudaryti,
finansines ataskaitas jos turi sudaryti pagal šio įstatymo reikalavimus.
Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės
bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės arba kurios veikia kaip investicinės bendrovės, privalo
sudaryti finansines ataskaitas ir parengti metinį pranešimą pagal šio įstatymo reikalavimus.
Ūkininkų ūkių finansinių ataskaitų sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė
arba jos įgaliota institucija.
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas netaikomas pelno nesiekiantiems ribotos civilinės
atsakomybės juridiniams asmenims. Jų finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo tvarką nustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, jeigu jų veiklą reglamentuojantys
įstatymai nenustato kitaip.
Įmonės finansinė atskaitomybė – įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų
duomenų ir jų aiškinimo rengimas nustatyta forma.
Įmonės finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – finansinių ataskaitų rinkinys) – finansinių
ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai duomenys apie įmonės finansinę būklę, veiklos
rezultatus, pinigų srautus.
Finansinėje atskaitomybėje pateikiama ši informacija:


turtas;




nuosavas kapitalas;
įsipareigojimai;



pajamos ir sąnaudos;

 pinigų srautai.
Finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai keliami reikalavimai:
 informacija turi būti tarpusavyje susieta;
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 turi teikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų
srautus;
 duomenys turi būti pateikti aiškiai, suprantamai, kad remiantis jais vartotojai galėtų
priimti tinkamus sprendimus;
 informacija turi būti neutrali ir patikima.
Duomenys pateikti finansinėse ataskaitose turi būti sutvarkyti laikantis pasirinktos apskaitos
politikos ir bendrųjų apskaitos principų:
 įmonės;
 veiklos tęstinumo;
 periodiškumo;
 pastovumo;
 piniginio mato;
 kaupimo;
 palyginimo;
 atsargumo;
 neutralumo;
 turinio svarbos.
Įmonės apskaitos politika turi būti pasirinkta tokia, kad finansinės ataskaitos teisingai parodytų
įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.
Skiriamos šešios pagrindinės finansinių ataskaitų kokybinės savybės:
1. suprantamumas;
2. svarbumas (reikšmingumas, informacijos pobūdis);
3. patikimumas (tikslus pateikimas, turinys svarbiau už formą, neutralumas, apdairumas,
visapusiškumas);
4. operatyvumas;
6. pakankamumas;
7. palyginamumas (skirtingų laikotarpių duomenų palyginimas, skirtingų įmonių duomenų
palyginimas).
Ø Mokestinė atskaitomybė pateikiama kontroliuojančioms institucijoms: Valstybinei mokesčių
inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo teritoriniams skyriams ir kt. Ši atskaitomybė
rengiama ne remiantis bendraisiais apskaitos principais, o apmokestinimo taisyklėmis, kurias
nustato valdžia galiojančiais norminiais aktais.
Ø Atskaitomybė skirta valstybės statistikos organams. Ji sudaroma pagal finansinės
atskaitomybės duomenis, papildomai pateikiant informaciją apie kitus įmonės ekonominius ir
socialinius rodiklius.
Ø Specialiosios ataskaitos reikalingos valdymo sprendimams priimti ir skiriamos valdymo
personalui arba valstybinėms institucijoms pareikalavus (teismui, kredito įstaigoms).
Pagal periodiškumą įmonių atskaitomybė skirstoma: metinė, ketvirtinė, mėnesinė, savaitinė,
dieninė, neperiodinė.
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Metinė atskaitomybė rengiama pasibaigus finansiniams metams. Kad galima būtų palyginti
rodiklių dinamiką, greta ataskaitinių metų duomenų pateikiami analogiški duomenys už praėjusius
finansinius metus. Tai pagrindinė įmonės rengiama atskaitomybė, ji teikiama savininkams tvirtinti.
Kadangi informacija apie veiklos rezultatus įmonei reikalinga ištisus metus (jai reikia žinoti
apie turto bei įsipareigojimų dydžius, uždirbtų pajamų ir pelno sumas), todėl sudaromos tarpinės
ataskaitos trumpesniems laikotarpiams (ketvirčiui arba mėnesiui).
Pagal skelbimo pobūdį: privalomą viešai skelbti ir neprivalomą viešai skelbti. Finansinės
atskaitomybės duomenys negali būti komercinė įmonės paslaptis, ji skelbiama viešai. Kai kurios
ataskaitos, teikiamos mokesčių administratoriui, bankams ir kitiems kreditoriams, neturi būti
skelbiamos viešai. Vidinės ataskaitos niekada neturi būti skelbiamos viešai.
Pagal detalumą:
Įmonės, sudarančios finansinę atskaitomybę, atsižvelgdamos į rodiklių dydžius, nurodytus LR
įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme pasirenka finansinių ataskaitų rinkinio sudėtį.
Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
1. balansas;
2. pelno (nuostolių) ataskaita;
3. pinigų srautų ataskaita;
4. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
5. aiškinamasis raštas.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios
finansinės ataskaitos:
 Balansas;
 Pelno (nuostolių) ataskaita;
 Pinigų srautų ataskaita;
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
 Aiškinamasis raštas.
Vidutinės įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną
neviršija šių dydžių:
1. balanse nurodyto turto vertė – 20 000 000 eurų;
2. pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 40 000 000 eurų;
3. vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus –
250 darbuotojų.
Didelės įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną
viršija dydžius, nurodytus vidutinėms įmonėms.
Mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:
1. balansas arba sutrumpintas balansas;
2. pelno (nuostolių) ataskaita;
3. aiškinamasis raštas.
Mažos įmonės savo nuožiūra gali rengti pinigų srautų ataskaitą ir nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaitą.
Mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną
neviršija šių dydžių:
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1. balanse nurodyto turto vertė – 4 000 000 eurų;
2. pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų;
3. vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus –
50 darbuotojų.
Labai mažos įmonės gali nerengti aiškinamojo rašto ir tada jų finansinių ataskaitų rinkinį
sudaro šios finansinės ataskaitos:
1. trumpas balansas;
2. trumpa pelno (nuostolių) ataskaita.
Labai mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų
dieną neviršija šių dydžių:
1. balanse nurodyto turto vertė – 350 000 eurų;
2. pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 700 000 eurų;
3. vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus –
10 darbuotojų.
Svarbiausias informacijos šaltinis, kuriame kaupiama informacija apie materialinių ir finansinių
išteklių judėjimą, jos veiklos rezultatyvumą yra įmonių finansinių ataskaitų rinkinys. Šio rinkinio
ataskaitos ir apskaitos dokumentai yra pagrindas finansiniams sprendimams priimti.
Įmonės balansas – tai finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas
kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.
Pelno (nuostolių ) ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos įmonės ataskaitinio
laikotarpio pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai – pelnas arba nuostoliai.
Įmonės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys
apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.
Pinigų srautų ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio
pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.
Aiškinamasis raštas – finansinė ataskaita, kurioje paaiškinamos įmonės balanse, pelno
(nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos, taip pat
pateikiama papildoma reikšminga informacija, nenurodoma kitose finansinėse ataskaitose.
Pagal apimtį įmonių atskaitomybė skirstoma į vienos įmonės ir konsoliduotą.
Konsoliduotoje atskaitomybėje atspindima visos grupės įmonių - patronuojančios ir dukterinių
įmonių būklė.
Finansinės atskaitomybės formų ryšys
Metinės finansinės atskaitomybės dalių sąryšis nagrinėjamas pagal schemą:
1 etapas. Įmonė savo veiklai plėtoti perka prekes, žaliavas, komplektavimo gaminius, įsigyja
ilgalaikį turtą, samdo darbuotojus, iš kitų įmonių perka elektros energiją, dujas, telekomunikacijų ir
kitas paslaugas. Visi šie ištekliai patenka į įmonės ūkinės veiklos procesą.
2 etapas. Įgyti ištekliai naudojami prekėms gaminti, paslaugoms teikti bei prekėms parduoti.
Galutinis bet kokios įmonės veiklos tikslas - uždirbti pelną.
3 etapas. Dalis įmonės išteklių sunaudojama pajamoms uždirbti per vienerius ataskaitinius
metus, dalis lieka nesunaudota ir uždirbs pajamas kitais finansiniais metais. Ištekliai, sunaudoti
ataskaitinių metų pajamoms uždirbti, virsta tų metų sąnaudomis (perparduotų prekių savikaina,
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atlyginimų, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kt. sąnaudos), kurios atimamos iš pajamų nustatant
ataskaitinių metų veiklos rezultatą - pelną arba nuostolį.
Nupirktos, bet neperparduotos prekės, pagaminta, bet neparduota produkcija, nebaigta gaminti
produkcija, žaliavų, medžiagų atsargos, nenudėvėtas materialusis ilgalaikis turtas - visa tai lieka
įmonės turtu, kuris bus sunaudotas ir uždirbs pajamas per artimiausius ar vėlesnius finansinius
metus.
4 etapas. Nesunaudotas (neparduotas) ataskaitiniais metais turtas įsigijimo verte parodomas
balanse, iš kurio matyti kam šis turtas priklauso: savininkams ar didina įmonės įsipareigojimus
tretiesiems asmenims.
5 etapas. Per ataskaitinius metus uždirbto pelno suma parodoma nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaitoje. Nepaskirstytas pelnas didina savininkų nuosavybę.
6 etapas. Pagal parengtą balansą finansinių metų pabaigoje ir tų metų pelno (nuostolių)
ataskaitos duomenis skaičiuojami pinigų srautai. Tuo tikslu sudaroma pinigų srautų ataskaita,
kurioje atsispindi, kokią įtaką pinigų kiekiui turėjo per metus uždirbtos pajamos bei patirtos
sąnaudos, įvairių turto rūšių vertės padidėjimas arba sumažėjimas, skolos atsiradimas bei
grąžinimas. Pinigų srautų ataskaitoje apskaičiuotas pinigų kiekis finansinių metų pabaigoje
palyginimas su balanse parodytu kiekiu.
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6. VERSLO MODELIAI IR VERSLO PLANAS
6.1. Verslo modeliai
„Kiekvieną mintį, kiekvieną faktą, atėjusį jums į galvą, paverskite pelnu. Priverskite jį dirbti
jūsų naudai. Dalykus matykite ne tokius, kokie jie yra, bet tokius, kokie jie galėtų būti. Ne tik
svajokite, bet ir imkitės kurti!“ (Robert Collier)
Verslo įmonės, siekdamos rasti geriausius būdus kurti vykdomos veiklos konkurencinį
pranašumą, taiko įvairius veiklos analizės ir plėtojimo modelius. Sėkmingam veiklos vykdymui
padeda verslo modeliai, kuriais norima nustatyti įmonės veiklos kokybę bei padidinti veiklos
konkurencingumą. Nors verslo modelio sąvoka pirmą kartą buvo paminėta dar 1957 m., tačiau
verslo modeliai išpopuliarėjo gana neseniai. Verslo modelis nusako ne „ką“ įmonė darys, o „kaip“ ji
darys. Novatoriškų verslo modelių kūrimas yra svarbiausias įmonės išlikimo, augimo ir klestėjimo
veiksnys. Verslo modeliai nėra patentuojami, tad egzistuojančius verslo modelius galima pritaikyti
savo įmonėje.
Verslo modelis yra viena iš priemonių, kuri atskleidžia konkretaus verslo veikimo principus,
padeda suprasti, modeliuoti ir valdyti verslo procesus, siekiant sukurti vertę vartotojui. Verslo
modelio esmė – vertės sukūrimas ir vartotojai. Vadinasi, verslo modelis atspindi įmonės verslo
logiką, parodo, ką įmonė siūlo klientams, kaip ji juos pasiekia ir palaiko ryšius, kokie santykiai su
partneriais ir kaip uždirbami pinigai. Tinkamo modelio pasirinkimas yra didelis iššūkis įmonei.
Netinkamai pasirinkus verslo modelį, įmonė gali atsidurti labai siauroje nišoje. Geras
produktas/paslauga negarantuoja sėkmės: turint geriausią produktą, bet prastą verslo modelį galima
bankrutuoti.
Verslo modeliui didelę įtaką turi verslo strategija, verslo organizavimas ir verslo planas. Verslo
modelis atspindi verslo strategiją, tačiau nėra strategija. Verslo modelis skirtas vertei sukurti ir
vartotojams, o verslo organizavimas yra sukoncentruotas į įmonės vykdomus procesus ir veiklas.
Verslo modelis yra abstraktus, sukuriamas anksčiau, dinamiškas, t. y. keičiasi priklausomai nuo
išorinių ir vidinių pokyčių, verslo tikslų, o verslo planas – labai detalus, gana statiškas, kuriame
išsamiai aprašoma verslo idėja.
Verslo modeliai yra orientuoti į:
 Klientų poreikių patenkinimą ir vertės sukūrimą.
 Pelno gavimą.
 Įmonės vertės tinklą (santykiai su partneriais, valdant vertės kūrimą).
 Turimus įmonės išteklius ir pajėgumus.
 Strateginius sprendimus bei principus, kuriais kuriama vertė.
 Inovacijas (siekiant padidinti įmonės gaunamą naudą, nekeičiant verslo modelio).
Konkurencinis spaudimas skatina kurti ir taikyti naujus verslo modelius. Verslo modelių
naujovės svarbios įmonėms dėl kelių priežasčių:
1. Jos greitai padidina pridėtinę vertę.
2. Konkurentams sunkiau pakartoti naują verslo modelį nei inovatyvų produktą/paslaugą.
3. Verslo modelio naujovės gali tapti konkurencijos įranku (jei įmonė stebi konkurentus).
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Vadinasi, verslo modelis padeda analizuoti ir susisteminti procesus, gerinti įmonės vidinę ir
išorinę komunikaciją bei prisideda prie gaunamos pridėtinės vertės didinimo, o konkurencingos
įmonės koncentruojasi į produktus bei naujus verslo modeliais.
Galima išskirti du verslo modelių tipus: vertikalų ir horizontalų. Vertikaliu verslo modeliu
besivadovaujanti įmonė specializuojasi vieno produkto gamyboje, tačiau atlieka bent keletą ir kitų
pridėtinę vertę kuriančių procesų (dalyvauja bent keliuose produkto gyvavimo etapuose). Naudojant
įmonėje horizontalų verslo modelį yra priešingai: kuriamas didesnis skaičius produktų, tačiau
įmonėje atliekamas tik vienas technologinis etapas (pvz. licenzijuojama sukurta technologija, o
licenzijos parduodamos).
„Kiekvieną kartą, kai matau sėkmingą verslą, žinau – kažkas priėmė drąsų sprendimą“ (Peter
Drucker, vadybos konsultantas).
Vienas dažniausiai naudojamų verslo modelių – „Business Canvas“ modelis (verslo modelio
drobė). Šio modelio kūrėjais laikomi Ostervalder ir Pigneur.
„Business Canvas“ modelis apibrėžiamas kaip vaizdinė priemonė, skirta schematiškai
pavaizduoti verslo elementus ir suteikti galimybę juos patogiai modeliuoti analizuojant įmonės
veiklą bei kuriant vertę vartotojui. Šis verslo modelis nėra skirtas generuoti įmonės veiklos procesą,
tačiau jis puikiai parodo įmonės veiklą žemėlapyje ir pateikia įmonės esamos situacijos apžvalgą.
Drobėje nurodomi svarbiausi dalykai išdėstoma viename lape. „Business Canvas“ modelis gali būti
naudojamas skirtingais įmonės gyvavimo etapais.
Vadinasi, „Business Canvas“ modelis leidžia atspindėti, kaip įmonė sukuria, perduoda ir
paskirsto vertę.
Išskiriamos (Fritscher, Pigneur, 2010) „Business Canvas“ modelio teigiamos savybės:
1. Modelio struktūra pateikiama vizualiai (matomas struktūros elementų tarpusavio ryšys).
2. Modelis gana lengvai parengiamas ir koreguojamas (kintant aplinkai, įmonės tikslams).
3. Modelis braižomas ant bet kokio tinkamo rašyti paviršiaus.
4. Modelio struktūros elementai gali būti grupuojami, pakeičiami kūrimo proceso metu.
5. Modelis naudingas įmonės perspektyvai įžvelgti, glaudžius ryšius tarp struktūros
elementų nustatyti, įmonės veikloje trūkstamiems komponentams pamatyti.
„Business Canvas“ modelis taikomas daugelyje veiklos sričių: prekių ir paslaugų teikimo
sistemų tobulinimui, kuriant ir planuojant verslą, projektuojant ekosistemos modelius (skirtus
sveikatingumui), kuriant veiksmingą biudžeto sistemą, kaip metodas mokant verslumo ir finansų,
kaip platforma verslo informacijos raštingumo instrukcijai, naudoja perdirbimo įmonės.
Galima teigti, kad „Business Canvas“ modelio taikymas leidžia analizuoti verslo veiklą ir
matyti veiklos sąveikos elementus, identifikuoti veiklos kuriamą/stabdomą konkurencinį pranašumą
rinkoje. Ši informacija naudojama sėkmingai įmonės veiklai. „Business Canvas“ modelis lankstus,
lengvai adaptuojamas prie rinkos sąlygų ir leidžiantis sukurti dinamišką verslo įrankį. Galimybė
tikrinti įvairias hipotezes sudaro sąlygas pasirinkti efektyvų verslo modelį ir neprisirišti prie vieno
sprendimo. Be to, nesėkmės patiriamos modeliuojamoje, o ne realioje erdvėje (prarandant
investicijas).
Taikant „Business Canvas“ modelį vienu metu galima ištirti rinką ir teikiamo
produkto/paslaugos pokyčius.
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6.1 pav. „Business Canvas“ modelis
Šaltinis: Osterwalder, Pigneur 2010)

Į verslo modelio drobę surašomi svarbiausi verslo elementai: vertės kūrimas, vertės pasiūlymas,
vertės teikimas ir finansai.
Vertės kūrimas.
1. Partneriai: su kuo bendradarbiausite, kas tieks prekes, žaliavas, paslaugas, kas perveš
produktus?
2. Veiklos: ką veiksite (gaminsite, teiksite paslaugas, nuomosite, kursite internetinę
platformą).
3. Ištekliai: ko reikia veiklos vykdymui (žmonių, internetinio puslapio, patalpų, įrengimų,
licencijų, intelektinės nuosavybės).
Vertės pasiūlymas. Nurodoma, kuo įmonė bus išskirtinė (gamybos technologija, patentuotas
ingredientas, išskirtinis dizainas, ypatinga kokybė, greitas aptarnavimas).
Vertės teikimas:
1. Santykiai su klientais: kaip bendrausite (specialūs pasiūlymai dideliems užsakymams,
asmeninė konsultacija, techninė pagalba).
2. Kanalai: kaip pasieksite klientą (internetinis puslapis, televizija, socialiniai tinklai,
rekomendacijos).
3. Klientų segmentai: kas įmonės klientas (segmentavimas – tikslinės grupės; vieta, dydis,
veiklos sritis).
Finansai:
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1. Kaštų struktūra: kiek kainuos (įranga, marketingas, viešieji ryšiai, žmogiškieji ištekliai,
licencijos, transportavimas, programuotojų paslaugos, mokymai).
2. Pajamų šaltiniai: kas generuos pajamas (įrangos nuoma, didmeniniai pardavimai,
suteiktos paslaugos).
Užpildžius drobę galima įžvelgti, kad idėja nėra „tobula“ ir ją reikėtų patobulinti, ieškoti
platesnių produkto/paslaugos realizavimo galimybių ir pan. Labai svarbu nepradėti plėtoti veiklos
neišnagrinėjus rinkos, neapgalvojus finansavimo šaltinių, tačiau reikėtų ne tik tobulinti idėją, bet ir
imtis realių veiksmų (realybėje nevyks lygiai taip, kaip buvo numatyta).
Taigi, taikant „Business Canvas“ modelį ištiriamas verslo poveikis rinkai, modeliuojami
teikiamos paslaugos ar produkto pokyčiai.
„Verslas – tai dešimtys strateginių, šimtai prioritetinių ir tūkstančiai smulkiausių sprendimų
kasdien „ (Gintaras Ignatavičius, Mokymų akademijos įkūrėjas ir vadovaujantis partneris).
Sėkmės rengiant verslo modelio drobę!
6.1. Užduotis. Verslo drobės sudarymas
Grupėse parenkite verslo modelio drobę ir ją pristatykite (4 priedas).

VERSLO MODELIO DROBĖ (pagalbinė informacija pildymui)
Vertės kūrimas
Partneriai
KAS padės?
Kas yra mūsų pagrindiniai
partneriai?
Kokią pagrindinę veiklą vykdo
mūsų partneriai?
Kas yra mūsų pagrindiniai
tiekėjai?
Ką iš jų įsigyjame?
Partnerystės kategorijos:
- Strateginė partnerystė tarp ne
konkurentų.
- Strateginė partnerystė tarp
konkurentų.
- Bendros įmonės naujų verslų
vystymui.
- Pirkėjo-tiekėjo santykiai.
Paskatos bendradarbiavimui:
Veiklos optimizavimas ir išteklių
taupymas.
Rizikos ir neapibrėžtumo
mažinimas.
Konkrečių išteklių ar paslaugų
įsigijimas.

Vertės pasiūlymas

Veiklos
KĄ veiksite?
Kokią pagrindinę veiklą vykdo
mūsų įmonė:
- kurdama vertę klientams?
- užtikrindama platinimo kanalų
funkcionavimą?
- palaikydama santykius su
klientais?
- užsitikrindama pajamų
srautus?
Veiklų kategorijos:
Gamyba.
Pardavimai.
Paslaugos.
Problemų sprendimas.
Ištekliai
KO reikia?
Kokių pagrindinių išteklių
reikia:
- mūsų kuriamai vertei?
- mūsų platinimo kanalams?
- santykiams su klientais
palaikyti?
- pajamų srautams užtikrinti?
Išteklių rūšys:
Fiziniai (materialus turtas).
Intelektiniai (prekių ženklai,
patentai, autoriaus teisės,
duomenys).
Žmogiškieji (personalas).
Finansiniai ištekliai.

KĄ siūlote?
Kokias paslaugas ar produktus
siūlome kiekvienam klientų
segmentui?
Kokias klientų problemas
padedame spręsti?
Kokius klientų poreikius
tenkiname?

Žinutė

Vertės teikimas
Santykiai
KAIP bendrauti?
Kokių santykių iš mūsų tikisi
kiekvienas klientų segmentas?
Kokius santykius esame sukūrę?
Kiek tie santykiai kainuoja?
Kaip jie integruoti į mūsų veiklą?

Kanalai
KAIP sužinos, pradės naudotis?
Kokiais kanalais mūsų klientų
segmentai yra/ bus pasiekiami?
Kurie kanalai veikia geriausiai,
kurie ekonomiškai efektyviausi?
Kaip mūsų kanalai dera su mūsų
klientų kasdiene veikla?
Kanalų vystymo etapai:
- Žinomumo didinimas. Kaip mes
didiname savo įmonės produktų
ir paslaugų žinomumą?
- Pripažinimo atsiradimas. Kaip
mes padedame klientams įvertinti
mūsų įmonės sukuriamą vertę?
- Įsigijimas. Kaip mūsų klientai
gali pirkti konkrečius produktus
ir paslaugas?
- Pristatymas. Kaip mes
perduodame kuriamą vertę
klientams?

Klientų segmentai
KAM skirtas vertės pasiūlymas?
Kam mes kuriame vertę?
Kas yra svarbiausi mūsų
klientai?
Kokiais principais remdamiesi
mes grupuojame savo klientus?
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- Aptarnavimas po pardavimo.
Kaip mes teikiame pagalbą
klientams po pardavimo?

Finansinis tvarumas
Kaštų struktūra
KIEK kainuos?
Kokios svarbiausios išlaidos būdingos mūsų veiklai?
Kurie pagrindiniai ištekliai yra brangiausi?
Kurios pagrindinės veiklos sritys generuoja daugiausiai kaštų?
Ar jūsų verslas labiau orientuotas į:
- Išlaidų optimizavimą (mažos išlaidos, žemos kainos, maksimalus automatizavimas).
- Vertės užtikrinimą (vertės kūrimas, aukščiausia vertė, kaštai nėra pirmoje vietoje).
Kaštų struktūra gali būti apibūdinama šiomis kategorijomis:
Fiksuoti kaštai (atlyginimai, nuoma, komunalinės paslaugos).
Kintami kaštai (priklauso nuo gamybos ar veiklos apimčių).
Masto ekonomija (siekis mažinti vidutinius kaštus, gaminant daugiau, bet vienos rūšies
produkcijos).
Aprėpties ekonomija (siekis mažinti vidutinius kaštus, gaminant du ar daugiau
produktų).

Pajamų šaltiniai
KIEK ir KAIP gausite?
Už kokią vertę mūsų klientai tikrai nori mokėti? Už ką jie moka šiuo metu?
Kaip klientai moka šiuo metu? Kaip jie norėtų mokėti ateityje?
Kokią dalį bendrose pajamose sudaro kiekviena pajamų šaka?
Galimi pajamų šaltiniai:
- Turto pardavimas.
- Naudojimosi mokesčiai.
- Tarpininkavimo mokesčiai.
- Papildomos pajamos iš reklamos.
Fiksuota kainodara:
- Fiksuota kaina už produktą ar paslaugą.
- Priklausanti nuo produkto savybių.
- Priklausanti nuo klientų segmento.
- Priklausanti nuo parduodamo kiekio.
Kintanti kainodara:
- Kaina nustatoma derybų būdu.
- Kaina priklausanti nuo likučio ir pirkimo laiko.
- Realaus laiko prekyba.
- Aukcionai.

6.2. Verslo planas
„Tapti ir išlikti verslininku gali tik tas, kuris kaskart pasirodo kaip puikiausias vartotojų
įsakymų vykdytojas. Tas, kuris šio egzamino neišlaikys, patirs nuostolių, ir jeigu, iš to nepasimokęs
bei nepakeitęs savo elgesio, apsiribos verslininko požiūriu, galiausiai bus visiškai išstumtas iš
verslo. Būtinybė gauti pelno verčia verslininką kuo greičiau ir tobuliau prisiderinti prie vartotojų
norų. Jeigu jis to daryti nesugeba arba tam priešinasi, anksčiau ar vėliau nustos buvęs verslininku“
(Ludwig von Mises).
Siekiant pradėti verslą, pirmiausia reikalinga inovatyvi, konkurencinga, vartotojų poreikius ir
lūkesčius tenkinanti verslo idėja. Svarbu ne tik turėti gerą verslo idėją, bet ir gebėti ją pristatyti,
todėl viešinama gausybė informacijos apie verslo plano rengimo procesą.
Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė,
apibūdinama esama įmonės padėtis, numatoma veiklos kryptis ir ateities perspektyvos bei
pateikiama finansinė informacija. Verslo planas gali būti rengiamas verslui pradėti, vystyti ar
plėtoti. Verslo plano rengimas atsako į daugybę verslo pradžioje kylančių klausimų.
„Kruopščiai ir sąžiningai dirbant, verslo planas verčia disciplinuotai mąstyti. Idėja, kuri iš
pradžių atrodė nuostabi, pasidomėjus detalėmis ir skaičiais, gali visiškai nublankti“ (Eugene
Kleiner, rizikos kapitalo investuotojas).
Verslo plano rengimas – tai įmonės ilgalaikių tikslų, vertinimų ir prognozių išdėstymas
popieriuje, t. y. apibrėžiami tikslai, pateikiami analizių ir skaičiavimų rezultatai, pagrindžiantys
tikslų įgyvendinimo priemonių reikalingumą. Verslo planas rengiamas:
1. Siekiant gauti pinigų verslui (patikrinti verslo idėją, pagrįsti investavimo tikslingumą,
surasti partnerius ar kt.).
2. Siekiant naudoti įmonės viduje – įmonės vadovui ir darbuotojams (kontroliuoti verslą,
laikytis įmonės užsibrėžtų ilgalaikių tikslų ir veiklos strategijos, numatyti bendrą įmonės plėtros
kryptį, finansinius rezultatus, būsimą biudžeto struktūrą, pajamų ir išlaidų paskirstymą laike ir kt.).
Vadinasi, verslo planas yra ne tik priemonė gauti finansavimą, bet ir galimybė verslininkui
strategiškai mąstyti bei numatyti gaires verslo idėjos plėtotei. Verslo planas padeda suvokti, ar tikrai
verta įgyvendinti idėją, leidžia suburti komandą idėjai įgyvendinti, pagrįsti finansų poreikį ir
išlaidas.

IDĖJA

REZULTATAS

6.2 pav. Verslo plano rengimo procesas
Verslo planas turi būti išsamus, apimti visas įmonės veiklos sritis ir numatyti konkrečios
veiklos įgyvendinimo būdus, metodus tam tikru laikotarpiu. Verslo planai paprastai rengiami 3–5
metų laikotarpiui. Tai priklauso nuo verslo pobūdžio, produkto / paslaugos specifikos. Verslo
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pradžios ir plėtros sąlygos nuolat kinta: keičiasi šalies ekonomika ir mokesčių sistema, demografinė
padėtis ir kvalifikuotos darbo jėgos apimtys, konkurentų veikla rinkoje, todėl verslo plano rengimas
pernelyg ilgam laikotarpiui (pvz. 10 m.) tampa netikslingas. Ypač detalūs skaičiavimai pateikiami
pirmiesiems ir antriesiems verslo plėtojimo metams. Tolesniam laikotarpiui pateikiama mažiau
išsami prognozė. Verslo atsipirkimo laikas (t. y. laiko periodas, per kurį „susigrąžinama“ pradinė
investicija) yra numatomas apskaičiuojant lūžio (nenuostolingumo) tašką. Nenuostolingumo taškas
rodo, kiek reikia gaminti produktų/paslaugų, kad pajamos už parduotus produktus/paslaugas būtų
lygios gamybos išlaidoms. Žinoma, produkciją/paslaugą verta gaminti, jei prekių/paslaugų gamybos
ir realizavimo apimtis viršija lūžio tašką ir verslas duoda pelną.
Verslo planą turėtų rengti verslininkas ar įmonė, nes jie geriausiai žino apie produktą/paslaugą,
rinką, kuriai skirtas produktas/paslauga. Padėti rengti verslo planą gali konsultantai ir finansininkai.
Jei verslo planą rengia verslą plėtojanti įmonė – prie planavimo proceso ir galutinės dokumentacijos
parengimo pasitelkiami visi įmonės padaliniai, skyriai (gamybos, rinkodaros, apskaitos ir kt.).
Vadinasi, verslą plečiančioje įmonėje kiekvieną verslo plano dalį rengia konkrečią veiklos sritį
išmanantis specialistas. Darbų pasiskirstymas yra puikus būdas pasiekti glaudesnio
bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo ir įsipareigojimų pasidalinimo. Siekiant užtikrinti parašyto
verslo plano stiliaus vientisumą, paskiriamas vienas asmuo, atsakingas už verslo plano dalių
redagavimą. Parengus planą kokybiškai, rezultatas vertas skirto laiko ir pastangų. Net jei pats verslo
planas nesuras investuotojų, jo rengimo procesas įmonei yra neįkainojamas. Prieš pateikiant planą
potencialiam investuotojui, rekomenduojama jį parodyti nepriklausomam vertintojui.
Pradedant kurti verslo planą svarbu atsakyti į klausimus – ką planuojate ir kodėl planuojate?
Atsakius į klausimus, atsiduriama verslo plano kūrimo kelyje.
Verslo plane turėtų būti aprašytas verslo modelis, veiklos kaštai ir būtinas kapitalas. Verslo
plano apimtis gali svyruoti nuo 10 iki 100 puslapių, tačiau dažniausiai planas būna 10–30 puslapių
apimties. Verslo planas turi būti kiek įmanoma trumpesnis, nes daugelis potencialių investuotojų ar
paskolų teikėjų šiame perkrautame informacijos amžiuje gali skirti ribotą laiką verslo plano
analizei. Svarbu, kad skaitantysis neprarastų susidomėjimo pateiktu turiniu, todėl verslo plane
pateikiama tik labai aktuali informacija. Dažnai verslo plane daug laiko skiriama skaičiams ir per
mažai pateikiama informacijos, kuri labai domina potencialius investuotojus (reali, faktais pagrįsta
pardavimo ir pelno/nuostolių prognozė, rinkos nepastovumas, verslo stipriųjų ir silpnųjų pusių
įvertinimas). Patartina informaciją suskirstyti skyriais, kad skaitytojas galėtų pasirinki ir pradžioje
perskaityti labiausiai jį dominančias verslo plano struktūrines dalis. Tam tikra verslo plane
naudojama informacija galėtų būti pagrįsta dokumentais (jie dedami į priedus). Verslo planas turi
reaguoti į besikeičiančias aplinkybes ir sąlygas, todėl jį reikėtų nuolat atnaujinti, įtraukiant naujai
atliktų tyrimų rezultatus. Verslo plano charakteristika pateikiama 6.1 lentelėje.
6.1 lentelė. Verslo plano apibūdinimas
-

Verslo planas
leidžia sutelkti pastangas idėjai įgyvendinti;
sumažina
netikėtumo
efektą
(esant
pokyčiams išorėje);
nurodo veiklos kryptį;
didina valdymo efektyvumą (skirtingi
padaliniai derina veiklas tarpusavyje).

nėra tiksli ateities prognozė;
neapsaugo nuo visų klaidų;
neatsako į visus klausimus;
nesudaromas visam laikui.
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Verslo planas apima svarbiausias verslo gimimą ir realizavimą atspindinčias dalis (6.3 pav.).

VERSLO
IDĖJA

RINKODARA

VADYBA

RIZIKA

FINANSAI

6.3 pav. Verslo plano aprėptis
Verslo plano struktūra, jo detalizavimo lygmuo ir sudėtingumas priklauso nuo verslo pobūdžio,
įmonės statuso (kuriama ar veikianti įmonė), įmonės veiklos srities, įgyvendinamo sumanymo,
numatomos veiklos ir rinkos apimties, konkurentų skaičiaus ir kt.
Žemiau pateiktos verslo plano struktūrinės dalys yra būdingos įvairioms verslo planų rūšims
(žr. 6.2 lentelę).
6.2 lentelė. Verslo plano struktūra
Titulinis
Santrauka
Verslo aprašymas

Rinkos analizė

Rinkodaros strategija

Vadybos sistema
Rizikos įvertinimas
Finansų analizė

-

Verslo plano struktūrinės dalys
įmonės, verslininko kontaktinių duomenų pateikimas.
struktūrinių verslo plano dalių esmės pateikimas.
įmonės istorija, veiklos kryptys;
trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai;
dabartinio produkto/paslaugos aprašymas;
naujo produkto/paslaugos aprašymas;
nauda / vertė vartotojui;
intelektinė nuosavybė (patentai, autorinės teisės, prekių ženklai ir kt.).
rinkos apžvalga (dydis, augimas);
tikslinių rinkos segmentų bruožai;
rinkos pokyčiai;
konkurentai.
prekė/paslauga (kokybė, kiekis, dizainas, pakuotė, klientų aptarnavimas);
kainodara (kaina, nuolaida, mokėjimo terminai, ypatingi pasiūlymai);
pardavimai (paskirstymo kanalai, logistika, tarpininkai, pardavimo būdas
ir vieta);
rinkodaros planas ir pardavimų prognozės.
organizacijos struktūra;
vadybos komanda ir komandos narių kompetencijos;
personalas.
rizikos numatymas;
rizikos šaltiniai.
finansiniai planai;
pardavimų prognozė;
personalo kaštai;
pelno / nuostolių ataskaita;
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Priedai (jei reikia)

-

pinigų srautai;
balansas;
investicinių lėšų panaudojimas;
pasitraukimo planas.
pateikiama papildoma informacija.

Vadinasi, patrauklus verslo planas – optimalios apimties, parašytas aiškiai ir įtaigiai, taisyklinga
kalba, dalykiniu stiliumi, tvarkingas ir tinkamai apipavidalintas. Perdėtai entuziastinga kalba kelia
nepasitikėjimą, išankstinį nusiteikimą, kaip ir pernelyg kritiškas pateikimas – kelia abejones
gebėjimais ir motyvacija. Rašant verslo planą vertėtų vartoti kalbą, atsižvelgiant į potencialių
investuotojų ar paskolų teikėjų auditoriją (pvz. įmonė atlieka mokslinius tyrimus, tačiau
investuotojai nėra mokslininkai ir specifinės mokslinės terminologijos nesupranta, vadinasi, prie jų
reikia prisitaikyti ir informaciją parteikti kaip įmanoma suprantamiau, aiškiau). Turinio
apibendrinimai turėtų būti dalykiški. Tarp verslo plano dalių turi būti glaudus ryšys. Verslo plano
neturėtų būti apkrautas tekstu. Gali būti naudojamos iliustracijos, lentelės, diagramos, kurios padeda
aiškiau suprasti tekstą. Rekomenduojama naudoti skirtukus, santrauką pateikti skirtingos spalvos
popieriuje.
Verslo planą dera tvarkingai įrišti arba susegti. Popierius spausdinimui turėtų būti aukštos
kokybės. Ant viršelio galima priklijuoti lipnų permatomą vizitinių kortelių dėklą su įmonės,
verslininko vizitinėmis kortelėmis.
Verslo plano tituliniame lape nurodomas įmonės pavadinimas ir forma; įmonės adresas ir
kontaktiniai duomenys; atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos ir telefono numeris; data.
Santrauka. Tai koncentruota 2–3 puslapių verslo plano apžvalga. Ji turi sudominti
investuotojus ar paskolas teikiančius asmenis bei įtikinti juos perskaityti verslo planą nuo pradžios
iki pabaigos. Vadinasi, reikia akcentuoti idėjos išskirtinumą, patrauklumą, privalumus ir galimas
grėsmes. Santrauka rašoma paskutinėje verslo plano rengimo stadijoje, kuomet yra visi reikalingi
duomenys ir apskaičiavimai.
Santraukoje turėtų būti atsakoma į klausimus:
 Kuo dabar užsiima įmonė ir kokia veikla bus vykdoma?
 Kuo vykdoma veikla unikali, išskirtinė?
 Kas yra tiksliniai produkto/paslaugų vartotojai?
 Koks rinkos dydis ir galimi augimo tempai?
 Kokia yra konkurencinė aplinka?
 Koks finansavimas reikalingas?
 Kokios galimos rizikos?
Investuotojai ar paskolas teikiantys asmenys santraukai skiria daug dėmesio. Taigi, jei
verslininkas/įmonė negeba paaiškinti savo idėjos 2–3 puslapiuose, mažai tikėtina, kad investuotojas
ar paskolos teikėjas skaitys kitas verslo plano dalis. Santrauka turi būti tokia, kad būtų galima ją
perskaityti ir suprasti per 5–10 minučių (patartina atlikti testą, pateikiant verslo plano santrauką
asmeniui, kuris nieko nežino apie verslo idėją ir jos techninius ar mokslinius dalykus).
„Gera verslo plano santrauka leidžia nuspėti, ar dalykas bus įdomus. Ieškau skaidrių kaip
stiklas minčių apie ilgalaikius tikslus, verslininkų komandą, technologiją ir padėtį rinkoje“ (Ann
Winblad, rizikos kapitalo investuotoja).
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Verslo aprašymas. Jis pradedamas nuo įmonės apžvalgos. Aprašoma įmonės istorija (įmonės
pavadinimas, kodas, registracijos data ir vieta, buveinės adresas ir telefono numeris, veiklos
pobūdis, verslo savininkai, banko sąskaita ir kt.). Jei įmonė veikianti, aprašoma jos istorija ir veikla
nuo įkūrimo dienos (produktai/paslaugos, pajamos, darbuotojų skaičius, klientai, įmonės turtas,
finansinės ataskaitos). Jei įmonė naujai kuriama, paaiškinamas įmonės pavadinimo ir įmonės
juridinio statuso pasirinkimas, pakomentuojama turima patirtis. Glaustai aprašomi įmonės
trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai, taip pat intelektinė nuosavybė (patentai, autorinės teisės ir kt.).
Labai svarbu detaliai aprašyti produktus/paslaugas, t. y. nurodyti problemą, kuri sprendžiama (kodėl
klientai turėtų pirkti jūsų produktus/paslaugas: kainų skirtumas, rinkos dydis, rinkos pasiskirstymas
ir kt.). Jei nepavyksta pastebėti problemos, kurią gali turėti potencialūs klientai, greičiausiai nėra
perspektyvios verslo koncepcijos ir verslo idėja yra netinkama.
Aprašant dabartinius ir naujus produktus/paslaugas turėtų būti atsakoma į klausimus:
 Kokius produktus/paslaugas parduodate dabar ir/ar ketinate parduoti naujus (kas tai,
kiek kainuoja)?
 Kas produkto/paslaugos tikslinė grupė (kas pirks, į ką dabartinis ir naujas
produktas/paslauga orientuoti)?
 Kodėl ir kuo dabartinis ir naujas produktas/paslauga naudingi, reikalingi tikslinei
grupei?
 Kokius kliento poreikius dabartinis ir naujas produktas/paslauga tenkina, kokias
problemas sprendžia?
 Kuo dabartinis ir naujas produktas/paslauga panašūs į konkurentų produktus/paslaugas?
 Kuo dabartinis ir naujas
produktus/paslaugas (kuo inovatyvus)?

produktas/paslauga

pranašesni

už

konkurentų

 Kokia dabartinio ir naujo produkto/paslaugos kainos sandara (perparduodant produktą –
kiek kainuoja jį nusipirkti, atsigabenti, saugoti; gaminant – kiek kainuoja gamybos procesas,
medžiagos, darbo jėga, taikomos technologijos; teikiant paslaugas – paslaugų savikaina, kuri
susideda iš patalpų nuomos, naudojamos technikos ir technologijų, darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo, transportavimo, o naudojant pašto ar kurjerio paslaugas – kiek kainuoja, kas sumoka, kaip
vyksta pristatymas, per kiek laiko (nuo užsakymo iki gavimo) pristatoma ir kt.)?
Vadinasi, labai svarbu akcentuoti naudą / vertę vartotojui, nes didesnės vertės vartotojui
teikimas laikomas vienu iš svarbiausių įmonės konkurencinį pranašumą didinančių bei vartotojo
lojalumą užtikrinančių veiksnių. Gebėjimas teikti vartotojui vertę, kurios negali suteikti konkurentai
yra įmonės sėkmingos veiklos pagrindas.
Jei įmonei, verslininkui priklauso teisės į intelektinę nuosavybę (patentai, autorinės teisės,
prekių ženklai ir kt.), būtina pasidomėti, kaip ją valdyti ir apsaugoti. Apsaugojus intelektinę
nuosavybę tik įmonė/verslininkas turi galimybę naudoti, gaminti ar teikti produktą/paslaugą. Be to,
naudojant intelektinę nuosavybę galima užsidirbti pinigų, suteikiant kitai įmonei licenciją naudotis
jūsų intelektinės nuosavybės teisėmis apsaugotu objektu tam tikrą laiką. Dėl patento, prekės ženklo
gali padidėti įmonės produkto/paslaugos rinkos vertė, todėl įmonei bus lengviau rasti investuotojų.
Vadinasi, šioje dalyje pristatoma verslo idėja, pateikiant informaciją apie esamą įmonės padėtį,
faktinius duomenis apie dabartinius ir naujus produktus/paslaugas.
„Jei nežinote, kokią naudą gaus klientas, reikalas beviltiškas“ (Bruno Weiss, verslininkas).
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Rinkos analizė. Pateikiama išsami informacija apie rinką, klientus ir konkurentus.
Pradžioje pateikiama bendrinė informacija apie rinką: aprašomas veiklos sektorius, pateikiant
bendrus duomenis (rinkos dydis, koncentracija, technologinių inovacijų laipsnis, augimo tempas ir
kt.). Tikslinga pasinaudoti jau asociacijų ir įvairių institucijų atliktų tyrimų ataskaitomis, rinkos
tyrimų studijomis, specializuoto sektoriaus publikacijomis, ekspertų įžvalgomis, Statistikos
departamento, Pramonės, prekybos ir amatų rūmų, Patentų biuro, bankų duomenimis, pokalbiais ir
pan. Pavieniai tyrimai dažniausiai nesuteikia pakankamai informacijos, todėl vertėtų remtis įvairiais
šaltiniais. Rinkos tyrimai leidžia nustatyti rinkos dydį (potencialių pirkėjų skaičių) ir pateikti klientų
charakteristiką (demografiniai rodikliai, įskaitant amžių, lytį, pajamų lygį, gyvenimo būdą ir kt.),
taip pat numatyti rinkos plėtotės tendencijas per keletą ateinančių metų. Svarbu nurodyti šaltinius,
kuriais buvo remtasi atliekant analizę. Jei ketinama patekti į egzistuojančią rinką, siūlant naują ar
patobulintą produktą/ paslaugą, surasti informaciją apie rinkos dydį nėra sudėtinga. Jei
produktas/paslauga yra visiškai nauji, idėjai pagrįsti atliktų tyrimų informacijos gali nepakakti ir
prireiks atlikti papildomus rinkos tyrimus, siekiant įvertinti potencialius klientus ir konkurentus,
produkto/paslaugos plėtotės tendencijas.
Pristatoma klientų charakteristika Jei verslo aprašymo dalyje koncentruojamasi į produkto/
paslaugos ir klientų aprašymą, tai rinkos analizės dalyje svarbu aprašyti tikslinius rinkos segmentus.
Rinkos segmentavimas – tai procesas, kai rinkoje žmonės suskirstomi į grupes pagal vieną ar
daugiau požymių, nuo kurių priklauso jų gebėjimas ir pasiryžimas pirkti konkretų
produktą/paslaugą. Vadinasi, iš bendros rinkos išskiriama panašų skonį turinčių asmenų grupė ir
stengiamasi sukurti jos poreikius tenkinantį produktą/paslaugą. Segmentavimo kriterijai
pasirenkami laisvai, kol nustatoma, kad vieno rinkos segmento klientai reaguoja homogeniškai ir
kad juos bus galima pasiekti pasitelkus tas pačias pardavimo strategijos priemones. Segmentai turi
aiškiai skirtis vienas nuo kito.
Pateikiami galimi plataus vartojimo prekių rinkos klientų segmentavimo kriterijai:
 geografinis: valstybė, gyventojų tankis (miestas, kaimas);
 demografinis: amžius, lytis, pajamos, profesija ir t. t.;
 gyvenimo būdo: aktyvūs vyresnio amžiaus žmonės, „žalieji” ir t. t.;
 elgsena prekės atžvilgiu: vartojimo dažnumas, pritaikymas ir t. t.;
 elgsena perkant: rinkų prioritetai, sąmoningas požiūris į kainą ir t.t.
Nustatoma kiekvieno segmento tam tikro laikotarpio galima apyvarta. Kadangi potencialūs
klientai skirstomi į grupes pagal tam tikrus požymius, tad ir prekė/paslauga gali būti siūloma vienai
ar kelioms klientų grupėms. Tarkim, batus parduodanti įmonė negalėtų teigti, kad jų tikslinė rinka
yra kiekvienas žmogus, nes tikslinės rinkos segmentu galėtų būti verslo žmonės ar sportininkai,
kuriems reikia oficialių batų darbui ar sportinei veiklai (atsižvelgiant į lytį, pajamų lygį, pomėgius ir
kt.).
Labai svarbu atlikti konkurentų analizę.
Verslo planas turi parodyti potencialių klientų pirkimo kriterijus (kodėl jie pirks naują produktą,
o ne siūlomą konkurentų). Konkurentų analizėje reikėtų apžvelgti konkurencijos tipus: tiesioginė
konkurencija (veikiančios įmonės, kurios siekia patenkinti klientų poreikius panašiu būdu kaip ir
verslininkas), pakaitalai (veikiančios įmonės, kurios patenkina tuos pačius klientų poreikius
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siūlydamos pakaitalą, pvz. vietoj vario aliuminį) ir naujai į rinką įeinantys konkurentai. Rinkoje
glaudžiai susijusios tam tikros jėgos pateikiamos 6.3 lentelėje.

6.3 lentelė. Rinkos jėgos
Rinkoje sąveikaujančios jėgos
- pirkėjai;
- tiekėjai;
- pakaitalai;
- gyvuojančios įmonės;
- nauji konkurentai.

Analizuojant konkurentus, svarbu įvertinti konkurentų pranašumus bei silpnąsias vietas (pvz.,
pardavimą ir apyvartą, augimą, rinkos dalį, kaštus, gaminių linijas, klientų aptarnavimą, tikslines
klientų grupes, pardavimo kanalus). Glaustai apibūdinama konkurentų padėtis ir palyginama su
įmonės produktu/paslauga; nustatoma kaip ilgai bus galima išlaikyti konkurencinį pranašumą;
numatomos priemonės, kurių gali imtis konkurentai (pvz., konkurencinės prekės gerinimo,
rinkodaros priemonių ir t. t.).
Svarbu aptarti, kaip prekė/paslauga bus pozicionuojama konkurentų atžvilgiu: kodėl klientas
turėtų pirkti įmonės, o ne konkurento prekę/paslaugą (gal ji pranašesnė klientui labai svarbiu
aspektu, patrauklesnė emociškai ar dalykiškai, visiškai unikali ir pan.). Dažniausiai pozicionavimas
apibūdinamas kaip produkto/paslaugos vartotojo sąmonėje kūrimas, siekiant išskirti iš konkurentų.
Svarbiausia – įtvirtinti kliento atmintyje su niekuo nesupainiojamą pasiūlymą (prekės/paslaugos ar
įmonės). Gerai pozicionuotos prekės/paslaugos daro vartotojams teigiamą įspūdį, todėl būtina
žvelgti klientų akimis ir tenkinti jų poreikius, o ne pristatyti prekės požymius. Pozicionavimas turi
skirtis nuo konkurentų, nes tik taip klientai įsimins naudą bei savo atmintyje ją susies su jūsų
prekės/paslaugos ar įmonės vardu, o tai reiškia – pirks prekę/paslaugą.
Vadinasi, pozicionavimas lemia sėkmę rinkoje, todėl šiam aspektui derėtų skirti nemažai
dėmesio. Svarbiausia pozicionuojant – pati idėja, o kitos mintys gimsta prekę plėtojant, tobulinant,
modifikuojant bei bendraujant su klientais.
Įmonės verslo idėją svarbu susieti ne tik su mikroaplinka aplinka (vartotojais, rinka,
konkurentais, galimais tiekėjais ir t.t.), bet ir su makroaplinka: politiniais, teisiniais, ekonominiais,
sociokultūriniais, technologiniais veiksniais.
„Jeigu nėra konkurencijos, tai tikriausiai nėra ir rinkos“ (Brian Wood).
Rinkodaros strategija. Aprašoma dabartinė rinkodaros ir pardavimų strategija, naudojami
rinkodaros instrumentai, kainodaros ypatumai, paskirstymo kanalai ir pardavimo metodai,
pateikiamas rinkodaros planas ir pardavimų prognozės. Rinkodaros plane analizuojami parametrai:
 planuojamos pardavimų apimtys (detalūs duomenys pagal rinkos segmentą);
 komunikacijos ir paskirstymo strategija (kaip pasiekti klientus?);
 kainodaros klausimai ir numatoma pelno marža;
 tipinis produkto/ paslaugos pardavimo procesas;
 klientų aptarnavimo klausimai.
Rinkodaros plane pateikiami pardavimų tikslai (kiekvienam rinkos segmentui), nurodoma, kaip
remti produktą/paslaugą skirtinguose rinkos segmentuose; kokius rinkodaros/ pardavimų kanalus
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reikia sukurti ir kodėl; kokį bendradarbiavimą verslininkas turi inicijuoti; kokios rėmimo veiklos
imtis; kokia kainodaros strategija. Rinkodaros plane turėtų būti pateikti aiškūs pajamų ir kaštų
apskaičiavimai, susiję su skirtingais rinkodaros veiksmais (pvz., paskirstymo kanalų sukūrimo
kaštai: mažmenininkai, frančizės, didmenininkai, pardavimų personalas, e-prekyba ir kt.).
Vykdant produkto/paslaugos pardavimą, galima vadovautis 4 P taisykle: prekė, kaina, vieta ir
skatinimas (angl. Product, Price, Place, Promotion).
Labai svarbus aukštas produkto/paslaugos bei klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas, todėl
verslo plane turėtų būti aprašyta kokybės vadybos sistema. Pateikiama informacija apie
produktų/paslaugų asortimentą, kainą, kaštus. Kaina – tai kliento pasirengimas mokėti tam tikrą
sumą, o kaštai – tai žemiausia produkto/paslaugos kainos riba. Kaina priklauso nuo to, kiek
verslininko/įmonės pasiūlymas vertas klientui, galutinė kaina priklauso ne tik nuo kliento
pasirengimo mokėti, bet ir nuo verslininko/įmonės pasirinktos kainos strategijos. Dažniausiai
taikoma skverbimosi strategija (maža kaina stengiamasi perskrosti rinką) arba nugriebimo strategija
(nuo pradžių siekiama gauti kuo didesnį pelną). Kainos strategijos sprendimus lemia ir
pozicionavimo politika. Reikėtų pateikti informaciją, kokios nuolaidos ir garantijos bus taikomos
klientams.
Būtina apgalvoti ir numatyti pardavimų kanalus, įvertinti tiesioginį (įmonė pati rūpinsis) ar
netiesioginį (įmonė patikės tarpininkams) pardavimą įmonei vertėtų taikyti. Tiesioginis pardavimas
dažniausiai taikomas techniškai sudėtingiems gaminiams, nes būtinos išsamios konsultacijos
pirkėjams, o tiesiogiai bendraujant su klientais galima greičiau reaguoti į jų poreikius ir pokyčius.
Pradžioje tiesioginis pardavimas beveik visada susijęs su didesniais kaštais nei pardavimas per
tarpininkus.
Pardavimų kanalų spektras yra labai platus:
 Mažmeninė prekyba. Produktai/paslaugos parduodamos per mažmeninės prekybos
tinklą, turintį glaudžias sąsajas su potencialiais klientais (gera vieta lentynoje kainuoja brangiau).
 Išorės atstovai. Specializuotos įmonės parduoda įvairių gamintojų produktus/paslaugas,
t. y. tampa pardavėjais. Šis kanalas patrauklus naujoms įmonėms, nes pardavėjui nepardavus, įmonė
neturi mokėti komisinių.
 Franšizė. Frančizės davėjas už licencijos mokestį nustato verslo politiką, pardavimo
koncepciją. Franšizės būdu galima greitai išplisti geografiškai ir be didelių įmonės investicijų
kontroliuoti pardavimo koncepciją.
 Didmeninė prekyba. Didmenininkai turi gerus ryšius su mažmeninės prekybos atstovais,
todėl gali padėti skverbtis į rinką su mažesniais realizacijos kaštais (jiems teks atiduoti tam tikrą
pelno dalį).
 Nuosavos pardavimo vietos. Nuosavoms parduotuvėms reikia nemažai investicijų,
tačiau jos sudaro sąlygas geriausiai kontroliuoti pardavimo procesą. Dažniausiai nuosavos
pardavimo vietos pasirenkamos tuomet, kai parduodant produktą/paslaugą lemiamą įtaką daro pats
pirkimo procesas.
 Internetas. Svarbu numatyti, ar prekybą internetu vykdys pati įmonė (reikalinga
kompiuterinė ir programinė įranga, numatomi personalo kaštai) ar pardavimo internete paslaugas
teiks tarpininkai (už gautas paslaugas mokama įmonei).
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Reikėtų aprašyti ir produkto/paslaugos reklamą. Reklama – tai bet kokia forma ir bet kokiomis
priemonėmis skleidžiama informacija, siekiant paveikti potencialų vartotoją įsigyti
produktą/paslaugą. Skleidžiant reklamą reikia suderinti verslininkų (reklamos skleidėjų) ir vartotojų
(reklamos gavėjų) interesus. Dažniausiai reklama atlieka keletą funkcijų: informavimo (pristatomi
produktai/paslaugos, prekių vardai, informacija apie įmones ir kt.), skatinimo (raginama skubėti į
parduotuves, teirautis, pirkti arba demonstruojami patrauklūs vaizdai, dėmesį traukiantys garsai,
siužetai ir pan.), priminimo (primenami prekių vardai, svarbiausios savybės ar pan.), advokatavimo
(siekiant atsakyti į konkurentų kaltinimus, paneigti neteisingą nuomonę ir kt.), pozicionavimo
(norint išskirti produktus/paslaugas, įmones iš konkurentų). Reklama gali būti tekstinė, vaizdinė,
garsinė.
Vadinasi, reklama turi paaiškinti klientui produkto/paslaugos naudą bei pabrėžti, kad šis
produktas/paslauga geriau tenkina kliento poreikius nei konkurentų pasiūlymai. Reklama yra
brangi, tad būtina gerai apgalvoti komunikacijos priemonę. Visuomet veiksmingesnė tikslinė
reklama. Svarbu pasirinkus komunikacijos priemonę pasiekti asmenis, kurie priima sprendimą
pirkti.
Pardavimo skatinimo priemonėmis įmonė siekia sukelti stipresnę, greitesnę pirkėjų reakciją,
atkreipti dėmesį į tam tikrų produktų/paslaugų pasiūlą. Pardavimų skatinimas – tai visuma į pirkėjus
nukreiptų veiksmų, kuriais, sudarius palankesnes produktų/paslaugų įsigijimo sąlygas, siekiama
didinti jų pardavimą. Pardavimo skatinimas dažniau naudojamas kaip trumpalaikė komunikacijos
priemonė (skirtingai nei reklama, ryšiai su visuomene). Reklama pateikia vartotojui priežastį pirkti,
o pardavimo skatinimas sužadina ketinimą pirkti.
Pardavimo skatinimas gali turėti tris kryptis:
 Galutinių vartotojų skatinimas.
 Prekybininkų skatinimas (jei produktu/paslauga prekiauja tarpininkai).
 Savo pardavimų personalo skatinimas.
Santykiuose „verslas vartotojui“ dažniausiai naudojamos pardavimo skatinimo priemonės yra
nuolaidos, nemokami priedai, konkursai ir žaidimai, kuponai, nemokami prekių pavyzdžiai ir pan.
Santykiuose „verslas verslui“ didžiausią reikšmę turi įvairios nuolaidos (pradinės partijos lengvatinė
kaina, kiekio nuolaida ir kt.), pardavimo ir marketingo parama (aprūpinimas rėmimo priemonėmis,
reklamos išlaidų kompensavimas ir kt.), parama prekybos įmonių personalui (darbuotojų mokymas,
konsultavimas ir kt.).
Organizacijos gyvuoja tam, kad suteiktų paprastiems žmonėms galimybę atlikti nepaprastus
darbus (Ted Lewitt, „Harvard Business Review“ redaktorius).
Vadybos sistema. Jos aprašymas apima organizacinę valdymo struktūrą, vadybos komandą,
komandos narių kompetencijas, personalą. Vadybos komanda yra vienas svarbiausių verslo idėjos ir
verslo plano elementų. Investuotojai investuoja ne tik į verslo idėją, bet ir į žmones. Svarbu pagrįsti,
kad vadybos komanda turi perspektyviai įmonei būtinų žinių bei gebės valdyti verslą. Reikėtų
aprašyti turimus komandos narių įgūdžius, žinias ir patirtį.
Profesinė komandos narių patirtis ir laimėjimai yra svarbesni nei mokslo laipsniai. Numatant
darbuotojui vadovo pareigas – būtina pagrįsti. Rekomenduojama prieduose pridėti komandos narių
gyvenimo aprašymus. Svarbu paaiškinti, kaip įmonėje pasidalyta atsakomybe, ar komandai reikėtų
pastiprinimo, kokių žinių įmonei trūksta. Profesionalūs investuotojai analizuoja, ar komanda
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anksčiau yra dirbusi kartu, ar komandos nariai turi reikiamos patirties, ar įmonė žino savo silpnąsias
vietas ir yra pasirengusi šias spragas užpildyti, ar aiškūs įmonės nuosavybės santykiai ir pan.
Patartina nurodyti ir konsultantus (jei tokie buvo), t. y. patyrusių specialistų konsultacijos liudija
įmonės profesionalumą bei „nuramina“ investuotoją. Augant įmonei, reikia daugiau personalo.
Nauji darbuotojai tikslingai atrenkami (pagal suformuluotus pareiginius reikalavimus), įtraukiami į
organizaciją, mokomi. Personalui iš anksto būtina numatyti kaštus, kuriuos lemia įvairūs veiksniai
(pramonės šaka, darbuotojo kvalifikacija, profesinė patirtis, darbo rinkos situacija regione ir t. t.).
Vadinasi, siekiant sėkmingai vystyti verslą, ne mažiau už pačią idėją, investicijas bei inventorių
yra svarbi stipri komanda. Kuo komanda vieningesnė, tuo darbai vyksta našiau. Stipri, vieninga ir
kryptingai dirbanti komanda siekia bendro tikslo, komandos nariai jaučia pasitikėjimą vieni kitais,
vertina kiekvieno nario išskirtinumą, skatina kūrybiškumą, pasirengusi įveikti idėjos realizavimo
procese iškilusias kliūtis.
Investuoju į žmogų, ne į idėją (Eugene Kleiner, rizikos kapitalo investuotojas).
Rizikos įvertinimas. Rizika apibūdinama kaip galimybė kažko netekti (patirti nuostolius,
išlaidas), tačiau tikslesnis apibrėžimas būtų, kad rizika – tai neužtikrintumas. Didėjant
konkurenciniam spaudimu ir besikeičiant pramonės sektorių riboms verslininkas turi žinoti, kokia
yra jo verslo idėjos rizika.
Dažniausiai išskiriamos verslo ir finansinė rizikos rūšys. Verslo rizika – tai įmonės negebėjimas
kompensuoti pajamomis savo veiklos (ūkinės ir gamybinės) išlaidų. Finansinė rizika – tai
negebėjimas kompensuoti finansavimo išlaidų. Verslo ir finansinė rizika sudaro bendrą riziką, t. y.
kai nesugebama kompensuoti tiek ūkinės ir gamybinės veiklos, tiek ir finansinės veiklos išlaidų.
Bendra rizika – tai pavojai, kad įmonė gali patirti nuostolių dėl papildomų materialinių, finansinių,
darbo sąnaudų arba dėl to, kad gaus mažiau pajamų, negu buvo numatyta.
Išskiriami 4 pagrindiniai rizikos atsiradimo šaltiniai:
 rizika, susijusi su ūkine – ekonomine veikla (gamybinė, komercinė, finansinė,
investavimo, rinkos ir kt.);
 rizika, susijusi su asmeniu (asmeninė, dalykinė ir pan.);
 rizika, kurią sukelia gamtos veiksniai (stichinės nelaimės ir pan.);
 rizika, kurią sukelia politiniai veiksniai (politinės situacijos pokyčiai).
Įmonės veiklos galimybės labai priklauso nuo gebėjimo anksti atpažinti riziką ir ją efektyviai
įveikti. Svarbu numatyti, kokių teigiamų ir neigiamų padarinių rizika galėtų turėti įmonei. Rizikos
įvertinimo dalyje rekomenduojama aprašyti, kaip įmonė reaguotų susidūrus su rizika, kad nuostoliai
būtų kuo mažesni bei reikėtų sudaryti alternatyvų planą. Parengiamas optimistinis ir pesimistinis
verslo scenarijus, nurodant nurodyti svarbiausius duomenis.
Svarbu nustatyti:
 rinkos galimybes (galimybė augti, prekių poreikis);
 rinkos riziką (konkurencija, prekių pakaitalai);
 finansinę riziką (likvidumo išlaikymas).
Pateikta informacija padės investuotojams tiksliau įvertinti investicijų riziką. Varijuojant
duomenis (pavyzdžiui, kainos, pardavimo) galima parodyti, kaip esant įvairiems scenarijams kinta
svarbiausi skaičiai (jautrumo analizė). Reikėtų aprašyti veiksnius, kurie lems verslo sėkmę. Svarbu

179
realiai pavaizduoti galimybes ir riziką. Galima atlikti SWOT analizę, kuri parodo naujo verslo
silpnąsias ir stipriąsias puses, galimybes ir grėsmes.
Vadinasi, neįmanoma sukurti įmonės be tam tikros rizikos, o žinojimas, kokia rizika gresia,
įrodo, kad buvo atsižvelgta į ją planuojant. Aiškiai parodant pagrindines prielaidas įmonė
demonstruoja, kad supranta verslo dinamiką.
„Kiekvienas protingas žmogus siekia išvengti rizikos“ (William A. Sahlmann, profesorius).
Finansų analizė. Finansų analizė leidžia įmonei nustatyti veiklos finansinius aspektus, įvertinti
esamą padėtį, ateities perspektyvas bei prognozuoti galimus pakitimus, atrasti veiklos gerinimo
rezervus, didinant įmonės konkurencingumą rinkoje. Jos informacija padeda patikrinti, ar praeityje
priimti sprendimai yra tikslūs, pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus. Finansų analizė –
tai įvairių finansinių duomenų bei rodiklių skaičiavimas ir nagrinėjamas, siekiant įmonės numatytų
tikslų. Finansų analizė atliekama remiantis įstatymine baze bei faktiniais veiklos rodikliais, tiriant
ekonominius procesus įmonėje, jų tarpusavio ryšius bei veiklos rezultatus.
Siekiant įmonei stabiliai veikti sparčiai besikeičiančioje aplinkoje, labai svarbus finansinis
planavimas. Finansinis planas yra daugiausiai laiko ir darbo reikalaujanti verslo plano dalis. Planas
susideda iš tam tikrų dokumentų ir elementų, kurie leidžia verslininkui ir potencialiems
investuotojams įvertinti bendrą planuojamo verslo pelningumą ir likvidumą. Priklausomai nuo
įmonės būklės (istorija, dabartinė veikla, pramonė ir t.t.) finansų planas gali skirtis turiniu ir
detalumo lygiu. Kiekvienam verslo planui pateikiami minimalūs reikalavimai: pinigų srautų
apskaičiavimai kiekvienam mėnesiui arba ketvirčiui mažiausiai dviejų metų laikotarpiui; praėjusių
metų pelno (nuostolio) ataskaitos (jei veikla jau pradėta); praėjusių metų balansas (jei veikla jau
pradėta). Verslo planas užbaigiamas 3 tipų prognozėmis (pesimistine, realistine, optimistine).
Tipiškame finansiniame plane pateikiamos mėnesio prognozės pirmiems 12 mėnesių, o vėliau –
metinės prognozės 3–5 metams.
Finansinį planą turėtų sudaryti:
 Pardavimų prognozė. Nurodoma, kiek planuojama parduoti per ateinančius kelerius
metus (pesimistinė, realistinė, optimistinė prognozės).
 Personalo kaštai. Pateikiama informacija skirta su įmonės personalu susijusių kaštų
skaičiavimui. Svarbu nurodyti, kiek įmonė planuoja skirti finansų darbuotojams, įskaitant algas,
mokesčius, būtinas priemones darbui, mokymus.
 Pelno (nuostolių) ataskaita. Joje nurodomos visos įmonės ataskaitinio laikotarpio
pajamos, sąnaudos ir veiklos rezultatai. Pelno (nuostolių) ataskaitoje įmonė parodo buvusius arba
prognozuojamus duomenis, kurių pagrindas yra pardavimų prognozė ir personalo kaštai. Pelno
(nuostolių) ataskaita atlieka kelias funkcijas: rodo tam tikro laikotarpio įmonės pajamas ir joms
uždirbti patirtas išlaidas bei rodo pelną (nuostolius), kurį įmonė gauna iš įvairios veiklos. Pelno
(nuostolių) ataskaitos gali būti skirtos prognozuoti 3 - 5 metų ateitį.
 Grynųjų pinigų srautai. Grynųjų pinigų srautų ataskaita parodo, kiek pinigų įmonės
einamojoje sąskaitoje yra tam tikru momentu. Pinigų srautų ataskaita – tai dokumentas, atspindintis
į apskaitą įtraukiamų piniginių lėšų pokytį dėl įprastinės veiklos: gamybos, paslaugų teikimo,
investicinės ar finansinės veiklos (vaizduojamos visos įmonės ūkinės operacijos, kuriose naudojami
pinigai). Pinigų srautų apskaičiavimai yra būtini įmonės likvidumo/ lėšų planavimui, nes
nemokumas sąlygotų bankrotą. Pinigų srautų apskaičiavimai atliekami remiantis pardavimų
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prognozėmis, veiklos kaštais ir išlaidomis planuojamoms investicijoms. Mėnesinis/ ketvirtinis
pinigų srautų planas leidžia verslininkui nustatyti reikalingo finansavimo apimtis ir laiką.
 Balansas. Balanse pateikiama įmonės finansinės būklės apžvalga: įmonės turtas,
įsipareigojimai bei nuosavybė. Balansas - tai ataskaita, kurioje atsispindi valdomas turtas,
suformuotas iš savininkų nuosavybės ir įvairių skolinių. Jeigu įmonė dirba mažiau nei metus ir
sugeneruoto balanso įmonė neturi, verslo plane tai galima sukurti, remiantis preliminariomis
prognozėmis. Investuotojams planuojamas balansas ir pelno/nuostolių ataskaitos parodo, ar
planuojamas verslas pelningas ir kaip turtas turėtų augti per ateinančius metus.
 Investicinių lėšų panaudojimas. Siekiant sulaukti verslo planui investicijos iš
investuotojų, turėtų būti nurodyta, kaip ir kur planuojama naudoti investuotus pinigus. Svarbu
parodyti pagrindines sritis, kuriose bus investuojamos lėšos.
 Pasitraukimo planas. Aprašoma pasitraukimo strategija nesėkmės atveju.
„Versle, kaip ir žaidžiant šachmatais, norint laimėti, reikia numatyti keletą ėjimų į priekį“
(William A. Sahlmann, profesorius).
Priedai. Ši dalis nėra būtina. Įmonė, verslininkas turi nuspręsti, ar naudinga pateikti papildomą
informaciją. Tai gali būti juridiniai dokumentai (patentai, autorinės teisės), audituota finansinė
atskaitomybė (balansai, pelno (nuostolio) ataskaitos), rinkos tyrimų medžiaga; komandos narių bei
konsultantų gyvenimo ir veiklos aprašymai. Dažnai aktuali informacija pateikiama lentelių ar
grafikų forma. Priedai turi būti sunumeruoti.
Verslo plano pristatymas.
Daug perspektyvių verslo idėjų taip ir nesulaukia investuotojų, todėl labai atsakingas žingsnis
verslininkui – parengto verslo plano pristatymas potencialiam investuotojui. Sėkmingas pristatymas
turi įtikinti potencialų investuotoją perskaityti verslo planą.
Pristatyme investuotojai turi glaustai gauti informaciją apie verslo idėją ir jos realizavimą, kad
galėtų įvertinti. Pristatymas turėtų būti vaizdingas. Dažnai pasitelkiama kompiuterinė įranga. Jei
produktas/paslauga yra nauji rinkoje, verta pasirūpinti intelektinės nuosavybės apsaugos
dokumentais.
Galima parengti padalomąją medžiagą.
Kalbant su potencialiais investuotojais, dėmesys sutelkiamas į tris dalykus: koks – kaip –
pinigai.
 Koks jūsų verslo pasiūlymas?
 Kaip ketinate pasiekti numatytus rezultatus?
 Pinigai – kaip ketinate naudoti lėšas ir kokia dabartinė jūsų finansinė būklė?
Investuotojai skaičiuoja ir nori žinoti tiesą, todėl reikėtų vengti pagražinimų ir neįgyvendinamų
pažadų. Jei investuotojas išsakė kritiką, svarbu reaguoti ramiai. Jei pristatančiajam nepavyksta
atsakyti į visus potencialaus investuotojo klausimus, derėtų tai pripažinti ir nedemonstruoti perdėto
pasitikėjimo savimi. Verta įsidėmėti, kad bet kuris investuotojas, kuriam idėja pasirodė nepatraukli
šiandien, gali idėja susidomėti rytoj.
Sėkmės rengiant verslo planą!
6.2. Užduotis. Verslo plano sudarymas
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Grupėse parenkite verslo planą ir jį pristatykite (5 priedas)
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PRIEDAI
1 priedas. 40 frazių, minčių ir sprendimų, kurie trukdo sugalvoti gerą idėją
1. Šis atvejis kitoks
2. Mes jau tai bandėme
3. Tai bus labai brangu
4. Tai ne mano pareiga
5. Mes neturime laiko
6. Mums trūksta palaikymo
7. Tiek mes nepadarysime
8. Pas mus yra kitaip, čia visiškai kita situacija
9. Kai kiti sužinos, numirs iš̌ juoko
10. Mes negalime to daryti
11. Leiskite grįžti prie realybės
12. Tai ne mūsų problema
13. Man nepatinka ši idėja
14. Nenoriu sakyti, kad jūs klystate, bet...
15. Jūs dvejais metais lenkiate laiką
16. Dabar netinkamas metas
17. Tam reikia daug pinigų
18. Aš pažiūrėsiu, kaip jūs tai padarysite
19. Gera idėja, bet neįgyvendinama
20. Tai dar reikia apmąstyti
21. Mes būsime pajuokos objektu
22. Vėl? Tik ne tai.
23. Mes anksčiau be šito apsiėjome?
24. Niekas niekada to nebandė daryti?
25. Atidėkime šį sumanymą vėlesniam laikui
26. Suformuokime darbo grupę
27. Mūsų atvejis kitoks
28. Be ryšio
29. Nesąmonė
30. Rytas už vakarą protingesnis
31. To daryti negalima
32. Permainos atneš daug problemų
33. Tai neatsipirks
34. Tai neįmanoma
35. Pažįstu žmogų, kuriam tai nepasisekė
36. Kas nors kitas bandė tai daryti?
37. Nusileisk ant žemės
38. Veikia – nelįsk
39. Svajoti nedraudžiama
40. Labai daug darbo – nėra laiko
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2 priedas. Kompetencijos, kurios gali būti reikalingos idėjai įgyvendinti
Informacijos rinkimas. Aktualios informacijos ieškojimas ir kaupimas iš rašytinių šaltinių, interviu,
stebėjimo ar dalyvavimo. Platus konsultavimasis bei situacijų matymas iš įvairių perspektyvų.
Analizavimas. Informacijos suskaidymas į smulkesnias dalis nuodugniai analizei, detalių
egzaminavimas, prielaidų darymas, panašumų ir skirtumų palyginimas, logikos panaudojimas, atskiriant
tinkamą nuo netinkamo.
Sudarymas. Smulkių informacijos vienetų kombinavimas kartu, struktūros atradimas bei išvadų darymas
iš daugybės informacijos.
Pardavimas. Mokėjimas įsigilinti į žmonių poreikius, įveikti prieštaravimus ir parodyti vertę bei
paskatinti priimti sprendimą.
Darbas su socialiniais tinklais. Bendravimas socialiniuose tinkluose, mokėjimas sudominti žmones,
pateikti informaciją įdomiai ir patraukliai.
Susirinkimų moderavimas. Mokėjimas greitai ir efektyviai aptarti esamas situacijas, paskatinti žmones
priimti sprendimus bei mokėjimas efektyviai išnaudoti susirinkimo laiką.
Idėjos vystymas. Mokėjimas aptikti galimybes, suprasti problemos esmę, pasirinktos tikslinės
auditorijos poreikius ir pagal tai modifikuoti esamą idėją ar jos elementus.
Organizavimas. Sisteminio veiksmų plano sudarymas, siekiant tikslo ar užduoties įvykdymo.
Įtraukiamas prioretizavimas, planavimas, koordinavimas ir veiklos priežiūra.
Problemų sprendimas. Probleminių situacijų analizavimas, vertingų duomenų ieškojimas, galimų
priežasčių ir alternatyvių sprendimo variantų analizavimas, ieškant geriausio sprendimo.
Įvertinimas. Kokybės, išteklių bei įvykdymo galimybių įvertinimas, nustatymas pagal turimas
įgyvendinimo sąlygas. Rekomendacijų formulavimas atsižvelgiant į įvertinimo rezultatus.
Sprendimų priėmimas. Pasiryžimas priimti sprendimus ir veikti po visų faktų bei alternatyvų įvertinimo.
Galimų sprendimo pasekmių analizavimas.
Planavimas. Veiklų, projektų, produkcijos ar sistemų planavimas. Skirtingų darbo fazių planavimas,
siekiant nustatytų tikslų.
Racionalizavimas (optimizavimas). Paslaugų, produkcijos ar planavimo procesų efektyvumo didinimas.
Strateginis mąstymas. Ilgalaikės vizijos vystymas po plataus sprektro galimybių ir pasirinkimų
įvertinimo.
Mokėjimas skaičiuoti. Gebėjimas analizuoti, apdoroti ir pristatyti skaitinę informaciją, duomenis ir
formules.
Rizikos valdymas. Pasiryžimas prisiimti pasvertą riziką siekiant naudos. Atsižvelgimas į visas
galimybes tam, kad būtų sumažintos nepalankios sprendimų ar situacijų aplinkybės.
Motyvavimas. Kitų įkvėpimas ir energizavimas tam, ką jie daro. Individų ir grupių mobilizavimas imtis
veiklos. Pasiekimų skatinimas suteikiant individams troškimą tam išnaudoti visą savo pajėgumą.
Emocinis supratimas. Išreikšti, atpažinti, pajusti ir pripažinti skirtingų emocijų spektrą savyje bei
aplinkiniuose. Domėjimasis kitų nuomone bei skirtingų poreikių ar požiūrių pripažinimas.
Kontaktų tinklas. Gebėjimas sukurti naujus, pozityvius bei naudingus santykius su įvairiais žmonėmis.
Nuolatinis egzistuojančių santykių palaikymas nededant labai daug pastangų.
Bendradarbiavimas. Gebėjimas dirbti su kitais siekiant bendro tikslo, diplomatiškumo ir lankstumo
demonstravimas, kai yra konfliktinių nuomonių. Kitų žmonių veiklos palaikymas, kad jie pasiektų kuo
geresnių rezultatų.
Lyderiavimas. Gebėjimas išvystyti individų grupę į efektyvią komandą suteikiant aiškų krypties jausmą,
pasitelkiant išteklius ir uždegti žmones prisiimti užduotis bei pasiekti tikslus.
Konfliktų valdymas. Komunikacijos tarp žmonių, grupių bei organizacijų pagerinimas, konfliktų
sprendimas, skirtingų nuomonių suderinimas. Esant reikalui gebėjimas išsiaiškinti sudėtingus aspektus ir
atremti kitų žmonių nuomones, mintis ir požiūrį.
Įtikinimas ir įtakos darymas. Savo požiūrio išreiškimas pasitikint savimi, tvirtai ir įsitikinus. Daroma
įtaka kitų žmonių požiūriui ir nuomonėms ar keitimas siekiant pasiūlymų ar planų susitarimo.
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Derybos. Gebėjimas pasiekti veiksmingų susitarimų užtikrinant maksimalią naudą abiems šalims. Visų
suinteresuotų paramos ir pritarimo laimėjimas.
Konsultavimas. Kompetencijos panaudojimas problemų nustatymui, poreikių įvertinimui bei sprendimų
pasiūlymas ar sukūrimas. Kompetencijos naudojimas palengvinant individams ar organizacijoms pasiekti
optimalius rezultatus.
Žodinė prezentacija. Efektyvus pasakymas susitikimuose ar individualiuose pokalbiuose aiškiu,
sklandžiu, tiksliu būdu bei iš esmės, tuo patrauiant auditorijos dėmesį.
Rašytinė komunikacija. Išreiškiant idėjas ir perduodant informaciją rašytiniu būdu, aiškiai, glaustai ir
taip, kad ji būtų lengvai perprantama gavusiojo.
Delegavimas/įgalinimas. Efektyvus atsakomybės delegavimas, su tinkamu autoritetu, kad kiti tinkamai
įvykdytų užduotis, leidžiant jiems treniruotis ir vystyti iniciatyvą bei įgūdžius.
Kitų vystymas. Kitų motyvavimas siekiant pagerinti sugebėjimus, suteikiant jiems veiklos grįžtamąjį
ryšį, konsultuojant, patariant ir kuriant tinkamas tobulėjimo galimybes.
Klausymasis. Gebėjimas pagauti svarbią akivaizdžią bei numanomą informaciją žodinėje
komunikacijoje. Įgūdžiai naudoti klausinėjimą, pripažinimą bei kitas nežodines išraiškas demonstruojant
aktyvų elgesį.
Politinis įsisąmoninimas. Gebėjimas suprasti ir naudoti asmenybės jėgą, santykius ir kultūrą
įgyvendinančius dalykus. Nuovokos turėjimas, kaip sprendimai ir veiklos daro įtaką kitiems.
Kūrybiškumas. Kūrimas, atradimas bei naujų bei vaizdingų idėjų įsivaizdavimas. Naujų sąsajų
ieškojimas naudojant seną informaciją. Gebėjimas generuoti naujas ir vertingas sąvokas iš besiskiriančių
problemų.
Intuicija. Pasitikėjimas intuicija. Gebėjimas atrasti struktūrą ir sąsajas tarp situacijų, kurios nebūtinai
akivaizdžiai ir aiškiai numato ateities rezultatus.
Improvizacija. Sklandžiai veikti besikeičiančiuose poreikiuose ar aplinkybėse, be išankstinio
pasirengimo naudojant prieinamą informaciją, įgūdžius bei duomenis.
Vizijos numatymas. Gebėjimas sukurti ir skleisti protingą ir esminį ateities vaizdą, naudojant sveiką
protą ir darant abstrakčius minties šuolius.
Iniciatyva. Galimybių ieškojimas darant įtaką įvykiams, skatinantiems veiksmą. Asmeninis startas
nelaukiant, kol kiti pradės veikti.
Lankstumas. Būti prisitaikančiu ir sugebėti valdyti įvairias situacijas bei poreikius, požiūrio adaptavimas
keičiantis situacijos reikalavimams.

3 priedas. Rinkodaros planas A3 formatu.

RINKODAROS PLANAS
Santrauka apie įmonę

Pavadinimas:
Misija:
Veiklos kryptis:
Tikslas:

Stiprybės

Silpnybės

Galimybės

Rinkodaros tikslai
ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Rinkos analizė

Rinkos segmentavimas

Grėsmės
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RINKODAROS STRATEGIJA

Produkto konceptas

Kainodaros programa

Rėmimas/Reklama ir
pardavimų skatinimo programa

4 priedas. Verslo modelio drobė (forma pildymui)
Vertės kūrimas
Partneriai
KAS padės?

Vertės pasiūlymas

Veiklos
KĄ veiksite?

KĄ siūlote?

Ištekliai
KO reikia?

Žinutė

Vertės teikimas
Santykiai
Klientų segmentai
KAIP bendrauti?
KAM skirtas vertės
pasiūlymas?

Kanalai
KAIP sužinos, pradės
naudotis?

Finansinis tvarumas
Kaštų struktūra
KIEK kainuos?

Pajamų šaltiniai
KIEK ir KAIP gausite?

5 priedas. Verslo planas (forma pildymui)
VERSLO PLANAS
Titulinis
įmonės, verslininko kontaktinių duomenų pateikimas.
Santrauka
struktūrinių verslo plano dalių esmės pateikimas.
Verslo aprašymas
- įmonės istorija, veiklos kryptys;
- trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai;
- dabartinio produkto/paslaugos aprašymas;
- naujo produkto/paslaugos aprašymas;
- nauda / vertė vartotojui;
- intelektinė nuosavybė (patentai, autorinės teisės, prekių ženklai ir kt.).
Rinkos analizė
- rinkos apžvalga (dydis, augimas);
- tikslinių rinkos segmentų bruožai;
- rinkos pokyčiai;
- konkurentai.
Rinkodaros strategija
- prekė/paslauga (kokybė, kiekis, dizainas, pakuotė, klientų aptarnavimas);
- kainodara (kaina, nuolaida, mokėjimo terminai, ypatingi pasiūlymai);
- pardavimai (paskirstymo kanalai, logistika, tarpininkai, pardavimo būdas ir vieta);
- rinkodaros planas ir pardavimų prognozės.
Vadybos sistema
- organizacijos struktūra;
- vadybos komanda ir komandos narių kompetencijos;
- personalas.
Rizikos įvertinimas
- rizikos numatymas;
- rizikos šaltiniai.
Finansų analizė
- finansiniai planai;
- pardavimų prognozė;
- personalo kaštai;
- pelno / nuostolių ataskaita;
- pinigų srautai;
- balansas;
- investicinių lėšų panaudojimas;
- pasitraukimo planas.
Priedai (jei reikia)
- pateikiama papildoma informacija.
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1.10 pav. Šešios mąstymo kepurės .................................................................................................... 43
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3.2 pav. Verslo valdymo sistemų naudojimas Lietuvoje ................................................................... 68
3.3 pav. Kokias funkcines sritis naudoja sistema? ............................................................................ 69
3.4 pav. Įprasta svetainės meniu struktūra ......................................................................................... 75
3.5 pav. Populiariausios elektroninių parduotuvių kūrimo sistemos ................................................. 77
3.6 pav. Turinio valdymo sistemų populiarumas nuo 2011 m. ......................................................... 78
3.7 pav. Puslapio tipo pasirinkimas ................................................................................................... 79
3.8 pav. Puslapio kūrimo būdo pasirinkimas..................................................................................... 79
3.9 pav. „Wix“ redagavimo erdvė ..................................................................................................... 80
3.10 pav. Turinio kėlimo įrankiai ...................................................................................................... 80
3.11 pav. Aukščiausio lygio domenas ............................................................................................... 81
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4 skyriaus paveikslai
4.1 pav. Įmonės veiklai svarbiausi teisės aktai .................................................................................. 86
4.2 pav. Rinkos tyrimų proceso etapai .............................................................................................. 93
4.3 pav. Pagrindiniai rinkodaros elementai (4P) ............................................................................. 102
4.4 pav. Išplėstas rinkodaros kompleksas (7P) ................................................................................ 103
4.5 pav. Prekės lygmenys ................................................................................................................ 104
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4.7 pav. Naujų prekių kūrimo procesas ........................................................................................... 107
4.8 pav. Komunikacijos proceso schema......................................................................................... 115
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4.10 pav. Pagrindiniai asmeninio pardavimo etapai ........................................................................ 122
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