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ANOTACIJA
Ilgalaikė pedagoginio darbo patirtis, mokant ekonomikos ir verslo pagrindų, verslo
ekonomikos, vadybos bei verslumo, leidžia daryti prielaidą, kad mokiniams reikalinga struktūruota
informacija. Apklausos duomenimis, tokiu būdu mokiniai greičiau ir geriau įsisavina perskaitytą
medžiagą. SVT ir KO profesijos mokiniai pamokose dirbdami grupėse, kūrė įvairių temų schemas
ir jas pristatė. Pastebėta, jog ši užduotis lavina mokinių vaizduotę ir kūrybiškumą, ugdo gebėjimą
analizuoti, atrinkti, sisteminti informaciją bei turtina lietuvių kalbos ir ekonomikos terminų, sąvokų
žodyną. Projekte dalyvavę mokiniai pagal pateiktas temas individualiai kūrė schemas, naudojo IT.
Geriausi mokinių darbai yra įtraukti į mokymo(si) priemonę.
Leidinio paskirtis – padėti mokiniams mokytis verslo ir vadybos dalykų, naudojant
struktūrines schemas. Informacija pateikta aiškiai ir suprantamai.
Laimutė Gegieckienė
Ekonomikos ir verslo pagrindų profesijos
mokytoja ekspertė
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1.
1.1.

Gamybinės
komercinės
veiklos paslaptis

EKONOMIKA IR GAMYBA
Ekonominiai verslo principai

Pasirinkimo
laivė ir
konkurencija

Ekonominė
atsakomybė
už verslo
rezultatus

EKONOMINIAI VERSLO PRINCIPAI

Ekonominė
verslo rizika
Pelno siekis

Prekės ir
pardavėjo
savitarpio
kontrolė

Šaltiniai: sudaryta Giedriaus Šakinio, remiantis Brian Tracy „100 absoliučių verslo sėkmės dėsnių “, Luceo, 2010,
pagal David Apgar knygą: „Rizikos intelektas: kaip išmokti valdyti“, Verslo žinios, 2007.
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1.2. Gamyba ir našumas

GAMYBA IR JOS VEIKSNIAI

Gamyba – prekių ir paslaugų
kūrimo procesas

Veiksniai – skatinamoji
priežastis, faktorius

Gamybos veiksniai - veiksniai, kuriuos firmos panaudoja
kaip sąnaudas prekei pagaminti ar paslaugai

Gamtiniai ištekliai - tai gamtos
elementai (klimatas, vanduo,
dirvožemis, naudingosios
iškasenos, augalija, gyvūnija,
kraštovaizdis), naudojami
žmonių poreikiams tenkinti

Darbo jėga - fiziniai ir
protiniai žmonių gebėjimai,
kuriuos galima panaudoti
ekonominėje ar kitoje
visuomeniškai naudingoje
veikloje

Kapitalas - pinigais įvertinta
visų ketinamų įsigyti (ar
įsigytų) kapitalinių gėrybių
visuma; finansiniai ištekliai,
investuojami į prekių ir
paslaugų gamybą

Šaltinis: sudaryta Samantos Sparnauskaitės, remiantis LJA ,,Ekonomika ir
verslas” 2 dalis, 2008.
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1.3. Našumą lemiantys veiksniai

Našumas – tai prekių ir paslaugų kiekis, tenkantis vienam kurio nors
gamybos veiksnio vienetui.

Žmogiškųjų išteklių kokybė – darbuotojų išsilavinimas, profesinė
kvalifikacija ir darbo kultūra.

Kokybės vadyba - bendrosios valdymo funkcijos dalis, kuri nustato kokybės
politiką, tikslus ir pareigas.

Kapitalo išteklių kiekis ir kokybė – investavimas į naujus kapitalo
išteklius.

Technologijų pažanga – nauji gaminiai, gamybos būdai, gamybos
organizavimo ir rinkodaros metodai, nauji ryšių būdai.

Šaltinis: sudaryta Samantos Sparnauskaitės, remiantis LJA ,,Ekonomika ir verslas” 2 dalis, 2008.
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1.4. Gamybos sąnaudos, pajamos, pelnas

Pajamos - įmonės ar
asmens gaunamos
lėšos kaip atlygis už
darbą, pastangas ar
kaip investicijų
grąža.

Gamybos pelnas –
pajamos, gaunamos
atskaičius išlaidas.

Ribinės pajamos – papildomos
pajamos, kurios gaunamos už
parduotą vieną papildomą
gaminio vienetą.
Bendrosios pajamos –
apskaičiuojamos, dauginant
parduotą kiekį iš kainos.

Gamybos sąnaudos –
sąnaudos, susijusios su
gamybos išteklių pavertimo
aukštesnės vertės prekėmis
ir paslaugomis.

Pastoviosios sąnaudos – tai
sąnaudos, nesusijusios su
gaminamos produkcijos kiekiu.

Kintamosios sąnaudos – tai
sąnaudos, kurios keičiasi nuo
gamybos apimties.
Vidutinės pastoviosios sąnaudos
– apskaičiuojamos, bendrąsias
kintamasias sąnaudas dalijant iš
gamybos apimties.

Bendrosios sąnaudos – tai bendųjų
pastoviųjų ir bendrųjų kintamųjų
sąnaudų suma.

Vidutinės kintamosios sąnaudos –
apskaičiuojamos, bendrąsias kintamąsias
sąnaudas dalijant iš gamybos apimties.

Ribinės sąnaudos – tai
sąnaudos, kurių reikia vienam
papildomam gaminio vienetui
pagaminti.

Vidutinės bendrosios sąnaudos –
sudedamos vidutinės vieneto pastoviosios
ir vidutinės vieneto kintamosios
sąnaudos.

Šaltinis: sudaryta Samantos Sparnauskaitės, remiantis LJA ,,Ekonomika ir verslas” 2 dalis, 2008.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

8

1.5. Naujausios gamybos ir produktyvumo vadybos problemos

GAMYBOS IR
PRODUKTYVUMO
VADYBOS PROBLEMOS

Nuolatinis užsakymų
vykdymų vėlavimas

Neplanuoti viršvalandžiai

Prarasti užsakymai

Apyvartinių lėšų stoka

Mažas klientų atlyginimas

Maža sukuriama pridėtinė vertė

Kvalifikuotų darbuotojų
stoka

Sunku operatyviai reaguoti į
gamyboje atsiradusias
problemas

Šaltinis: sudaryta Valdonės Dumbrauskaitės, remiantis LJA ,,Ekonomika ir verslas” 2 dalis, 2008.
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1.6. Masto ekonomija

MASTO EKONOMIJA - tai
gamybos sąnaudų mažėjimas
dėl didelio gamybos masto
produkcijos vieneto

KUO NAUDINGA MASTO
EKONOMIJA?

Gali suskirstyti
darbo procesą į
specializuotąsias
operacijas

Gali pirkti didesnius
žaliavų ir sudedamųjų
dalių kiekius, dėl to
joms taikomos
nuolaidos

Gali naudoti
specializuotąsias
mašinas ir
įrenginius, taip
sumažinamos
gamybos sąnaudos

Gali skirti dalį
investicijų tyrimams ir
produktų kūrimui
sumažindami gamybos
sąnaudas ir
pagamindami naujus
tobulesnius produktus

Šaltinis: sudaryta Valdonės Dumbrauskaitės, remiantis LJA ,,Ekonomika ir verslas” 2 dalis, 2008.
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2.

VERSLO VEIKSNIAI
2.1.

Verslo veiksniai

Klasikinėje ekonomikos teorijoje išskiriamos trys verslo veiksnių grupės:
žemė, darbas, kapitalas.

ŽEMĖ
DARBAS
– visi natūriniai ištekliai,

kurie gali būti panaudoti
gamyboje natūralia
forma: žemė, miškai,
klimatas, mineralai, nafta,
vanduo ir kt.

KAPITALAS

– tai fiziniai ir protiniai
gebėjimai, naudojami
gaminant prekes, teikiant
paslaugas.

- mašinos, medžiagos,
įrenginiai, pastatai ir kt.,
- pinigai, kurie reikalingi
gamybos procesui.

Šaltinis: sudaryta Agnės Žukauskaitės, remiantis L. Juozaitienė, J.Staponkienė ,,Verslo ir vadybos įvadas”, 2008.
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2.2.

Verslo veiksnių klasifikacija

RINKA

VERSLO VEIKSNIAI
Pinigai
Mašinos
Medžiagos

Darbo jėga
Laikas (min.)
Vadyba (verslumas)

Prekės
Paslaugos

Vartotojai

Pramonė

Valstybė

Kitos valstybės

Šaltinis: sudaryta Agnės Žukauskaitės, panaudojant L. Juozaitienė, J.Staponkienė ,,Verslo ir vadybos įvadas”, 2008.
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2.3.

Verslo aplinka ir konkurencinis pranašumas

Išorinės aplinkos analizė: rinkos
reikalavimai, stipriosios ir silpnosios
konkurentų ypatybės

Konkurencinis pranašumas

Savianalizės:
stipriosios ir silpnosios įmonės
ypatybės

Šaltinis: sudaryta Agnės Žukauskaitės, panaudojant L. Juozaitienė, J.Staponkienė ,,Verslo ir vadybos įvadas”, 2008.
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2.4.

Verslo finansavimas

VERSLO FINANSAVIMAS

Apskaita verslo
įmonėje

Kada verslo įmonės
skolinasi?

Vertybiniai
popieriai

Verslo įmonės finansavimo
politika

Akcijos

Investicijoms

Obligacijos

Nuosavybės ar skolos
dokumentai
Apyvartinėms
lėšoms

Šaltinis: sudaryta Luko Bulvydo ir Luko Lingio, remiantis http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/finansavimas/.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

14

2.5.

Verslo rizika

VERSLO RIZIKA
KLASIFIKUOJAMA PAGAL

Pasireiškimo
sritį

Atsiradimo šaltinį
(kilmę)

Apdraudimo
galimybę

Atsiradimo
priežastį

Rizikos
sistemingumą

Rizikos lygį

Sprendimo
priėmimo lygį

Rizikos
trukmę

Pagrįstumo lygį

Šaltinis: sudaryta Dovilės Eglinskytės, remiantis Lietuvos Junior Achievement ,, Ekonomika ir verslas“ 2 dalis, 2008.
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2.6.

Verslo plano struktūra
VERSLO IDĖJA

I.

II.

1. RINKOS
APŽVALGA

2. KONKURENCIJA

III.

1. PREKĖ,
PASLAUGA

RINKODARA

2. VIETOS
ANALIZĖ

IV.

3. PASLAUGOS
KAINA

4. REKLAMA
RĖMIMAS

VERSLO ORGANIZAVIMAS

4. ĮRANGA,
PATALPOS

3. TRANSPORTAS

5. ŽALIAVOS
IR TIEKĖJAI

VALDYMAS IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

V.

VI.

1. REIKALINGI
IŠTEKLIAI IR JŲ
PANAUDOJIMAS

SSGG

FINANSAI

2. PAJAMOS,
IŠLAIDOS, VEIKLOS
REZULTATAI

VII. LITERATŪRA

VIII.

PRIEDAI

Šaltinis: sudaryta Arvydo Meškio, remiantis V.Birenienės, G.Jonkienės „Verslo plano rengimo rekomendacijos“,
KLPVM, 2012
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3.

VERSLO VADYBA

3.1.

Verslo vadybos raida

VADYBOS RAIDA

Vadybos mokslo
diferenciacija ir
tolesnė plėtotė,
remiantis trečiojo
etapo teorija

Amatų sistemą
(iki 1880m)

Mokslinė (klasikinė)
vadyba (1880-1930m)

Žmonių santykių vadyba
(1930-1950m)

Šaltinis: sudaryta Agnės Žukauskaitės, remiantis Lietuvos Junior Achievement ,,Ekonomika ir verslas” 2 dalis, 2008.
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3.2.

Verslo vadybos funkcijos

VADYBA – TAI PRAKTINIŲ VALDYMO METODŲ VISUMA

ŽINIŲ VADYBA

VERSLO VADYBA

VADYBOS FUNKCIJOS

PROJEKTŲ VADYBA

LAIKO VADYBA

Šaltiniai: sudaryta Dovilės Eglinskytės, remiantis Lietuvos Junior Achievement ,, Ekonomika ir verslas“ 2 dalis, 2008.
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3.3.

Įmonės veiklos sėkmė

ĮMONĖS VEIKLOS
SĖKMĖS FAKTORIAI

Kurti verslą
kartu su savo
klientu

Džiaugtis savo
klientų verslo
sėkme

Būti inovatyviam

Imti ir daryti

Formuoti
stiprią
komandą

Skatinti
iniciatyvą

Tikėti tuo ką
darai

Suteikti laisvę
savarankiškai
priimti
sprendimus

Mokytis ir
mokyti

Puoselėti
ilgaamžes
įmonės vertybes

Dalintis savo sėkme

Šaltinis: sudaryta Giedriaus Šakinio, remiantis Brian Tracy knygą: „100 absoliučių verslo sėkmės dėsnių “, Luceo, 2010
ir pagal David Apgar knygą: „Rizikos intelektas: kaip išmokti valdyti“, Verslo žinios, 2007.
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3.4.

Projektų vadyba. Inovacijų reikšmė ir paieška

INOVACIJOS REIKŠMĖS
ATSIRADIMO ETAPAI

Subjektas - žmogus
Žmogus su kiekvienu daiktu
sąveikauja
Atsižvelgia į daikto prigimtį
ir ypatybes
Išmoksta valdyti daiktą
Padaro jį savo veiklos matu
ir objektu
Tenkina savo ir visuomenės
poreikius
Poreikiai savo esme yra
savotiškas pažangos
katalizatorius

REIKŠMĖ:
Žmogus, tenkindamas
poreikius per tikslinę
veiklą, pažindamas gamtos
paslaptis, daro atradimus
bei kuria kokybiškai naujas
materialines ir dvasines
vertybes
Šaltinis: sudaryta Giedriaus Šakinio, remiantis B. Vijeikienės, J. Vijeikio knyga: „Inovacijų vadyba: naujas produktas nuo idėjos iki vartotojo: mokymo priemonė studentams“, Vilnius, 2000.
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4. RINKODARA
4.1.

Rinkodaros tipai

Tiesioginė
rinkodara

Reklama

Ryšiai su
visuomene

Prekinis ženklas

RINKODAROS
TIPAI

Ryšių su klientais
vadyba

Įkyri reklama
Nuožmi prekyba

Šaltinis: sudaryta Rūtos Strakšaitės, remiantis L. Juozaitienė, J.Staponkienė ,,Verslo ir vadybos įvadas”, 2008.
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4.2.

Rinkodaros planavimas

RINKODAROS
PLANAVIMO ESMĖ

Kuo sudominsite
pirkėjus?

Kaip pirkėjams
sakysite?

Ką pirkėjams sakysite?

Kaip parduosite?

TIPIŠKOS NIŠŲ
UŽPILDYMO
STRATEGIJOS

Specializacija siauroje
prekių grupėje

Specializacija pagal
prekių (paslaugų)
savybes

Mažos klientų grupės
ar net tiktai vieno
kliento aptarnavimas

Siaura funkcija tiekimo
grandinėje

Darbas mažoje
geografinėje
teritorijoje

Specializacija
pagal kliento
tipą

Darbas pagal
užsakymus

Šaltinis: sudaryta Manto Tamošausko pagal V. Žilinsko, B. Martinkaus, A. Staleronkos knygą: „Verslo vadybos
pradmenys“, Kaunas, 2004.
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4.3.

Rinkodaros informacija ir tyrimai

Reklamos
tyrimai

Produkto
tyrimai

Paskirstymo
tyrimai

Motyvacijos
tyrimai

Rinkodaros
informacija ir
tyrimai

Grupės
diskusija

Vartotojo
Giluminis
interviu

tyrimai
Tiesioginė
apklausa

Šaltinis: sudaryta Dovydo Daugėlos, remiantis L. Juozaitienė, J.Staponkienė ,,Verslo ir vadybos įvadas”, 2008
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4.4.

Rinkos tyrimų principai

RINKOS TYRIMŲ PRINCIPAI

1. Įvardinti tiriamą
sritį

2. Nustatyti tyrimo
objektą

6. Surinkti duomenis

8. Analizuoti
duomenis
4. Išsirinkti tyrimo metodą
5. Pasirinkti savo tyrimo
instrumentą
3. Ištirti situaciją

7. Parengti tyrimo planą

Šaltinis: sudaryta Gretos Stonytės, remiantis L. Juozaitienė, J.Staponkienė ,,Verslo ir vadybos įvadas”, 2008.
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4.5.

Rinkos segmentavimo lygiai

RINKOS SEGMENTAVIMO LYGIAI

Tikslinis marketingas

Nišos marketingas

Vietos marketingas

Individualus marketingas

Šaltinis: sudaryta Rūtos Strakšaitės, remiantis L. Juozaitienė, J.Staponkienė ,,Verslo ir vadybos įvadas”, 2008.
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4.6.

Rinkos segmentavimas

TIKLSINĖS RINKOS PASIRINKIMAS

Poreikiais paremtas segmentavimas

Segmento nustatymas

Marketingo
komplekso
strategija

Segmento patrauklumas

Segmento pelningumas

Segmento pozicionavimas

Kritinis segmento įvertinimas

Šaltinis: sudaryta Gretos Stonytės, remiantis L. Juozaitienė, J.Staponkienė ,,Verslo ir vadybos įvadas”, 2008.
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4.7.

Internetinė rinkodara

Internetinė rinkodara – tai įvairaus pobūdžio reklamos interneto tinkle metodų,
būdų ir instrumentų rinkinys, naudojami tikslinei auditorijai pritraukti ir sužadinti kas
juos domina.

Rinkodara socialiniuose
tinklalapiuose

Rinkodara el. paštu

Kontekstinė reklama
paieškos sistemose

Vaizdinė
reklama

Tinklapių optimizavimas
paieškos sistemoms
Šaltinis: sudaryta Gretos Šimkutės, remiantis http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/veikla/rinkodara.
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4.8.

Prekės ženklo vertė

PREKĖS ŽENKLO
VERTĖ

Savybės

Prekės ženklas ir
asociacijos

Nauda

Pranašesnis už kitus
prekės ženklus

Vertybės

Išskirtinumą
teikiantis prekės
ženklo ypatumas

Asmeniškumas

Prekės ženklas,
reklama atitinka
asmenybės ypatumus

Šaltinis: sudaryta Agnės Žukauskaitės, remiantis Lietuvos Junior Achievement ,,Ekonomika ir verslas” 2 dalis, 2008.
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