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Kai tiek daug visko ir iš karto užgriūna, daugeliui iš
mūsų kyla natūrali atmetimo reakcija, esą rūpesčių ir
taip per akis, kam dar vieną papildomą užsikrauti.
Todėl mano pasiūlymas - pradėkite po vieną
veiksmą.

Apie ką ši knygelė?
Sveiki,
Esu vardu Mindaugas. Jau ne vieni metai
domiuosi tuo, kaip tvarkytis su nuosavos piniginės
turiniu, kad ir poreikiai būtų patenkinti, ir vėjas
kišenes aplenktų. Viešojoje erdvėje ekspertų ir
"ekspertų" (sunku kartais atskirti, kas yra kas)
patarimų šia tema pilna. Tačiau konkretumo ne
visada pakanka, o kai kurie patarimai atrodo
prasilenkiantys su sveiku protu, gyvenimiška logika
ar žmonių turima asmenine patirtimi.
Todėl kartą pamaniau, kad kam nors gali
pasitarnauti mano patyrimas ir patarimai apie elgesį
su savais pinigais. Tam ėmiau rašyti blog‘ą internete
(jį rasite www.savifinansai.blogspot.com). Blog‘e
esančios svarbiausios mano manymu informacijos
apibendrinimui parengiau šią knygelę.
Pinigų tema mūsų visuomenėje vis dar yra
savotiškas tabu. Beveik visi žmonės dėl jų vargsta
darbe, nesidžiaugia gyvenimu. Apie tai, kaip
tvarkytis su jais, kai pinigai jau kišenėje, retas
kalbasi su kitais ir mažai gilinasi į šią temą pats.
Todėl tikiuosi, kad ši mano knygelė, paremta
praktiniu patyrimu, kaip ir blog‘as, prisidės prie šio
netikusio tabu šalinimo bei padės mums patiems
tvarkytis su savo pinigais.
Savo pasiūlymus, klausimus, pastebėjimus ar
norėdami išsamiau pasikonsultuoti pinigų bei jų
apskaitos tvarkymo temomis, rašykite elektroniniu
paštu savifinansai@gmail.com. Dėkoju kad
skaitote.

Pirmas veiksmas, kurio imkitės: tai kiekvieną
dieną užsirašykite, kam ir kiek pinigų išleidote.
Tarkime, maistui tiek, batams tiek, komunaliniams
tiek, kurui tiek ir t.t. Privalote būti sąžiningi, nes
kokia prasmė apgaudinėti save. Užsirašykite VISAS
patirtas išlaidas. Siūlau nedaryti tokio dalyko kaip
čekių rinkimas ir jų duomenų susirašymas po
savaitės ar dviejų. Lengviau yra kasdien padaryti
kelis įrašus nei po kurio laiko susikaupusias kelias
dešimtis. Po mėnesio kito pereikite prie sekančių
pinigų tvarkymosi žingsnių.
Kam reikia išlaidų užsirašymo? Visų pirma,
taip įprasite sekti ir imsite pastebėti, tiksliai kur ir
tiksliai kiek išteka jūsų pinigų. Be to, tai yra jūsų
dabartinės finansinės situacijos analizės pradžia.
Išsiaiškinę ir supratę esamą situaciją matysite ir
nuspręsite, ką ir kaip keisite ir tobulinsite.
Manau, kad žmonės, kurie nevaldo savo
finansų, gyvena kažkiek atitrūkę nuo realybės, nes
nežino, kas dedasi jų piniginėje.
Taigi, pirmuoju veiksmu susivedame visas savo
išlaidas.
Lygiagretus būtinas veiksmas, panašus į išlaidų
susivedimą – pajamų suvedimas. Tai mums būtina
tam, kad suvoktumėme, kiek kokių pajamų kada
patenka į mūsų kišenę. Užsirašome, tiksliai iš kur, už
ką, kada ir kiek pajamų gavome. Paprastai pajamų
įrašų būna kur kas mažiau nei išlaidų.

PAGRINDAI

Kur susivesti savo pajamas bei išlaidas?
Viena iš programų, su kuria galite patys
susikurti sau patogias apskaitos formas, tai plačiai
žinomas Exel'is. Yra ir specializuotų programų, dalis
jų nemokamos, pvz., lietuviška programėlė "Namų
buhalteris". Čia jūsų pačių pasirinkimas, kokią
programą naudosite, kiekviena jų turi savų
privalumų, savų naudojimo ypatumų. Jei norite,
galite viską apskaityti popieriuje, tik kažin ar tai bus
patogu.

Būtinos žinios
Daugeliui atrodo, kad savo finansų tvarkymas
reikalauja ypatingų žinių, kvalifikacijos ar
išsilavinimo. Išties yra paprasčiau, viskas, ko reikia,
tai mokėti KETURIS matematikos veiksmus:
1. Sudėti
2. Atimti
3. Dauginti
4. Dalinti
Ir viskas, daugiau jokių specialių žinių ir ilgamečių
mokslų. Ir dar, reikia noro ir trupučio laiko.

Kaip grupuoti išlaidas?
Manau, pakanka keliolikos išlaidų grupių:
1. Maisto produktai
2. Valgymas (pvz., pietūs kavinėje, vakarienė
restorane)
3. Paskolos įmokos būstui arba nuoma (jei yra)
4. Komunalinės išlaidos
5. Ryšio išlaidos (telefonas, internetas, TV)
6. Apranga, avalynė (naujai įsigyjama, taisyklų,
siuvyklų paslaugos)

Pradžia
Nuo ko pradėti tvarkyti savo finansus? Tam
reikia apskaityti savo:
a) pajamas
b) išlaidas
c) turtą
d) skolas
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7. Higienos prekės ir paslaugos
8. Viešasis transportas
9. Nuosavas automobilis (kuras)
10. Nuosavas automobilis (remontas)
11. Nuosavas automobilis (draudimas ir kt.)
12. Išlaidos sveikatai (pvz., sporto klubas)
13. Išlaidos susirgus
14. Laisvalaikis (kinai, klubai, koncertai, pramogos
ir t.t.)
15. Savišvieta (knygos, seminarai, kursai)
16. Alkoholis, tabakas
17. Buities išlaidos (pvz., remontai, baldai, indai,
buities prietaisai)
18. Kitos išlaidos (visos kitos, pvz., vienkartinės
išlaidos, kurių nėra kur priskirti ankstesniuose
punktuose)
Prisitaikykite šias grupes pagal save, gal ką
išmesite, gal ką pridėsite. Žiūrėkite, kad jums būtų
aišku ir suprantama. Tačiau susmulkinti iki daugiau
nei 25 grupių, nei stambinti iki 5-10 grupių
nerekomenduoju. Vienu atveju informacija bus
pernelyg išskaidyta, kitu atveju - per daug
apibendrinta.

17,4 proc. Taigi, žinom, kad per mėnesį pravalgėm
beveik penktadalį visų savo pajamų. Procentų
pagalba geriau suvoksime kiek kam pinigų
išleidžiame.
Po išlaidų susirašymo
Tarkime, jau turite keleto savaičių ar viso
mėnesio savo išlaidų suvestinę. Iš jos matome, kam
ir kiek išleidžiame.
Prieš pradedant valdyti išlaidas reikia išskirti,
kurios išlaidos yra iš tiesų būtinos ir neišvengiamos,
o be kurių galima apsieiti ar sumažinti.
Keblumas vertinant išlaidų svarbą kyla
painiojant "noriu" su "reikia". Pavyzdžiui, valgyti
norisi kasdien, tačiau kas bus su mažiau uždirbančio
žmogaus finansais, jei jis kasdien ims pietauti
brangiausiame miesto restorane?
"Ar TIKRAI reikia?". Tai svarbus klausimas
esamų išlaidų valdymui. Jį prisiminkite prieš
atverdami piniginę. Jei pamirštate - užsirašykite ant
lapelio ir įsidėkite į piniginę, taip, kad šį klausimą
perskaitytumėte kiekvieną kartą atvėrę piniginę. Ir
dar - būkite sau sąžiningi, ar tas "reikia" nėra tik
užslėptas „noriu“, be kurio iš tiesų galima apsieiti.

Kaip grupuoti pajamas?
Kartu su išlaidų apskaita imkitės ir pajamų
apskaitos. Pritaikykite tuos pačius principus.
Greičiausiai pajamų grupių bus kur kas mažiau nei
išlaidų. Tai greičiausiai bus atlyginimas už samdomą
darbą, pajamos iš turto nuomos, indėlių palūkanos,
akcijų dividendai ir kt. Pajamų susivedimui
naudokite tą patį Excel‘į arba pasirinktą
specializuotą apskaitos programą. Kaip pavyzdį
siūlau tokias grupes:
1. Samdomas darbas (daugeliui tai vienintelis
pajamų šaltinis)
2. Įvairios valstybės išmokos (pensijos,
pašalpos ir pan.)
3. Pajamos iš turimo turto nuomos, vertybinių
popierių dividendai
4. Pajamos pardavus turimus daiktus
5. Kitos pajamos
Siūlau atkreipti dėmesį, kiek pajamų iš kokios
grupės ateina. Jei visas šimtas procentų pajamų
ateina iš vieno vienintelio šaltinio, manau, yra
rizikinga situacija. Ką darysite ir kaip gyvensite
dingus tam vieninteliam pajamų šaltiniui?

Pajamų bei išlaidų analizė
Jei susivedate tiek išlaidas, tiek pajamas, su
laiku kils klausimas, kaip nagrinėti turimus
duomenis? Analizę siūlau daryti raštu. Aš tai darau
kompiuteriu, teksto redaktoriumi. Darau analizę
kiekvieno mėnesio pirmą dieną už pasibaigusį
mėnesį bei metų gale darau metinę analizę. Taip pat
darau viso periodo nuo apskaitos vedimo pradžios
analizę.
Mėnesio išlaidoms analizuoti su „Namų
buhalterio“ programėle suformuoju grafiką už
paskutinį pasibaigusį mėnesį, iš to grafiko,
naudodamas "Print Screen", pasidarau paveikslėlį,
kurį įsikeliu į teksto redaktorių. Po grafiko
paveikslėliu paties standartizuotoje lentelėje surašau
pastabas apie patirtas išlaidas, ką matau iš grafiko,
pvz., kiek per mėnesį išleidau maistui, būstui,
transportui, kiek procentų tai sudaro nuo visų patirtų
išlaidų per mėnesį, kiek tai daugiau/mažiau nei
praeitą mėnesį, pasirašau pastabas, kodėl buvo
patirtos vienos ar kitos išlaidos, ar jų reikėjo, ar tik
kad norėjau.
Pasirašau
rekomendacijas
ateinančiam
mėnesiui, ką reikia keisti, kur sutaupyti, kur galbūt
išleisti daugiau. Rekomendacijas kitam mėnesiui
aprašau kuo trumpiau, daugiausia keliais sakiniais,
trumpais atskirais punktais, dažniausiai toms sritims,
kurioms buvo išleista daugiausia, neskaitant
maždaug pastovių išlaidų, kaip, tarkim, šildymas.
Visas tekstas su jau minėtu grafiku turi tilpti
viename A4 lape, informacija turi būti trumpa,

Procentų skaičiavimas
Procentai padeda įsivaizduoti, kokią dalį iš savo
pinigų išleidžiame vieniems ar kitiems dalykams.
Skaičiavimui tereikia išmanyti daugybą ir dalybą.
Viskas labai paprasta: pavyzdžiui, visos mėnesio
išlaidos yra 1408 EUR, o maistui išleidom 245 EUR
Lt, tai visos išlaidos yra 100 proc., o išlaidos maistui
nuo visų išlaidų sudaro (245 x 100 proc.)/1408 =
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glausta, aiški. Šį lapą atsispausdinu ir laikau po
ranka per visą ateinantį mėnesį, priminimui apie
rekomendacijas sau bei jų vykdymą. Mėnesiui
pasibaigus - susirašau, kaip sekėsi vykdyti, kas
nesisekė, ir kodėl, ką darysiu kitą mėnesį.
Metinei išlaidų apžvalgai suformuoju išlaidų
grafiką už metus. Parašau komentarus, kiek kam
išleista, kiek procentais nuo visų išlaidų sudaro
pragyvenimo išlaidos, kaip jos keitėsi lyginant su
ankstesniais metais, kokių veiksmų reikėtų kitiems
metams.
Viso periodo apžvalga panaši į kasmetinę.
Formuoju visų išlaidų grafiką, skaičiuoju, kiek
procentais kokiems dalykams išleidau (pvz., kiek
sudaro išlaidos būstui, transportui ir maistui),
pasirašau pastebėjimus apie atskiras išlaidų grupes,
kam ir kodėl reikėtų didinti, o kam ir kodėl mažinti.
Griežtų taisyklių čia nėra. Svarbiausia – daryti
tokias analizes, savais žodžiais, pagal savą sistemą
taip, kad patys suprastume, kur ir kodėl išleidome,
kad pajaustume situaciją ir atitinkamai keistume
savo veiksmus siekdami pakeisti savo išlaidų
struktūrą.
Pajamų analizė dažniausiai būna trumpesnė dėl
mažo, dažniausiai vienetinio, pajamų šaltinių
skaičiaus. Ją turime daryti galvodami apie galimybes
uždirbti papildomų pajamų tiek iš dabar turimo
šaltinio, tiek iš kitų galimų, bet dar neturimų,
šaltinių. Aprašome, už ką kurį mėnesį mums buvo
sumokėta, kodėl tiek, o ne tiek, ką galime padaryti
patys, kad pajamų srautas padidėtų.

finansiškai, reikalaudamas išlaikymo išlaidų, o koks
turtas (pvz., nuomojamas butas ar akcijų divdendai),
neša mums naudos. Kuo daugiau turime turto, kuris
traukia iš kišenės mūsų uždirbtus pinigus, tuo
daugiau turim uždirbti to turto išlaikymui. Turėdami
tokius duomenis galėsite racionaliai, pamatuotai
nuspręsti, kurio turto atsisakyti, kurį iškeisti į
kitokios apimties, o kokio turto įsigyti papildomai.
Balansas
Balansas reikalingas tam, kad suprastume, kiek
iš tiesų esame turtingi. Balansai yra lentelės iš dviejų
dalių. Vienoje lentelės dalyje surašomas turimas
turtas, jo kiekis ir vertė. Duomenis galite paimti iš
jau aptarto inventorizacijos aprašo.
Kitoje balanso lentelės dalyje įrašomos skolos
ir kiti įsipareigojimai, kiek kam esate skolingi. Taigi,
savo situacijos matymui užtenka tokio balanso:
vienoje pusėje turimas turtas (tą sužinome atlikę
inventorizaciją), kitoje - skolos (jei jų yra). Tarkime,
jei turite būstą, tai yra turtas, tačiau jei jį pirkote su
paskola, reiškia, iš būsto įsigijimo sumos atimate
paskolos sumą, kurią dar liko sumokėti bankui.
Gautas skirtumas rodo, kiek iš tiesų būsto priklauso
jums, o kiek dar ne. Iš viso turto vertės atėmę visas
skolas ir įsipareigojimus, pamatysite vieną vienintelį
skaičių. Jis, o ne jūsų įsivaizdavimai, kad būstas yra
jūsų, nors dar neišmokėjote paskolos, rodo, kiek iš
tiesų turite turto.
Situacijos suvokimas padedant inventorizacijai
bei balansui turėtų jus paskatinti naujai peržiūrėti
savo pajamas, išlaidas bei jų tvarkymą.

Apibendrinimas
Pirmasis žingsnis į gerovę
1. Nusprendžiame, kad imsimės patys tvarkytis
su savo finansais
2. Pasirenkame priemones pajamų bei išlaidų
suvedimui
3. Kasdien dienos pabaigoje suvedame, kam ir
kiek išleidome
4. Gavę pajamų, suvedame, iš kokių šaltinių
kiek gavome
5. Po mėnesio, sukaupę duomenų, imamės jų
analizės ir, ją atlikę nusprendžiame, kaip
toliau valdome išlaidas bei imamės veiksmų
sprendimams įgyvendinti

Pirmas mano manymu teisingas žingsnis,
kuriuo pradėtume kurti savo finansinę gerovę, yra
tinkamas taupymas. Daugelio žmonių daroma, jei iš
viso daroma, taupymo schema neveikia. Tipinis
pavyzdys: po visų mėnesio išlaidų kas liko
atidedame kaip sumą, kurią taupome. Kitą mėnesį
turime papildomų išlaidų, kurioms padengti
panaudojame aną mėnesį atsidėtą sumą. Po dviejų
mėnesių sutaupytas rezultatas lygus nuliui.
Pakartosiu tai, ką sako daugelis finansų
konsultantų ir ką pats darau praktiškai. Atidėti
privalome iš karto, vos gavę pajamas, tarkime,
dešimt procentų nuo gautų bet kokių pajamų. Kad ir
nuo dešimties eurų. Ir tų atidėtų pinigų jokiu būdu
neišleisti. Turime gyventi ir verstis taip, tarsi tų
atidėtų pinigų nė nebūtų. Todėl nereikėtų pradžioje
atidėti daugiau nei dešimt procentų, nes bus beveik
neįmanoma sumažinti išlaidas, prie kurių esame
pratę. Toks išsiugdytas įprotis, atidėti taupymui vos
gavus pajamas, jau po keleto mėnesių duos
rezultatus. Su laiku, jei išdrįsite padidinti atidedamą
procentą taupymui bent iki dvidešimties –

Inventorizacija
Tai toks veiksmas, kai surašome turimą turtą ir
šalia parašome jo vertę. Manau, bent kartą metuose
naudinga tokį sąrašiuką pasidaryti, kad žinotume,
kiek ko prikaupėme. Šiame sąraše prirašome, kiek
kainuoja vieno ar kito turto išlaikymas, pvz., butas,
kurio vertė tokia, o per metus dar buvo išlaidos
remontui ir komunaliniams mokesčiams. Taip
matome situaciją, koks turtas ir kiek mus skandina
4
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trisdešimties procentų nuo pajamų ir dar rasite, kaip
pasididinti pajamas, nustebsite, kad gana nesunkiai
ir pakankamai greitai galima sutaupyti visai geras
sumas. Turtingumą daug labiau įtakoja gebėjimas
taupyti nei pats savaime pajamų dydis. Didelės
pajamos nieko nereiškia, jei viską išleidžiame ir dar
pasiskoliname.
Taupymą irgi dokumentuokite raštu ar
elektroninėmis priemonėmis, kiek kada nuo kokios
sumos atidėjote. Šie ir kiti jūsų apskaitos duomenys,
kaip ir sutaupyti pinigai, turėtų būti tik jums
žinomoje ir prieinamoje vietoje.

užrašyčiau maždaug taip: "pinigai yra žmogaus, o ne
gamtos kūrinys, todėl jiems negalioja gamtos
dėsniai".
Dar kartą, pinigams gamtos dėsniai negalioja,
nes tai žmogaus kūrinys. Pinigai kažkada visų pirma
atsirado žmonių galvose, o tik paskui realybėje.
Todėl ir reikia rūpintis, kas dedasi pinigų klausimais
ten, iš kur pinigai ir atsirado - mūsų galvose.
Tai reiškia, kad nuo mūsų pačių elgesio su
pinigais daug priklauso, kas vyksta mūsų kišenėse.
Įsivaizdavimai
Ir kas per sutvėrimai yra žmonės. Kai
pasiklausai iš šono, tai imi galvoti, kas čia iš medžio
iškritęs. Kad reikia mokytis ir treniruotis, jei nori
pvz., gerai vairuoti mašiną, supranta beveik
kiekvienas, išskyrus žvėriukų žadintojus. Kad
mokytis ir treniruotis reikia, kad su finansais reikalai
būtų geri, NEsupranta beveik kiekvienas. Tarsi tai
būtų duota savaime. Nors jau rašiau, kad pinigams
gamtos dėsniai negalioja ir pinigų tvarkymo
gebėjimai niekam nėra duoti iš gamtos. Tai yra
išugdomi, išmokstami dalykai.

Duoti kitiems
Daugelis finansų patarėjų kaip svarbią finansų
tvarkymosi dalį mini aukojimą, davimą kitiems.
Pritariu, kad dalis mums ateinančių pajamų mums
nepriklauso. Jei užsispaudžiame, esą viskas, ką
gavome, yra tik mums, viską siekiame tik patys, ką
pačiupę, suvartoti sau, skatiname savo godumą,
tampame mažiau dosnesni, mažiau atviri kitiems
žmonėms. Sąmoningas gebėjimas duoti, sąmoningas
dalies sumos atidėjimas aukojimui, ieškojimas, ką
galiu prasmingai paremti yra prasmingas mūsų kaip
asmenybės augimas. Gebančiam nuoširdžiai duoti
žmogui pasaulis tampa dosnus.
Išmokite aukoti, sąmoningai vos gavę pajamas
nuo jų atidėti bent kelis, du, tris, penkis procentus.
Po keleto mėnesių pamatysite, kad sukaupėte ženklią
sumą, su kuria galite padėti jūsų manymu tikrai to
reikalingiems žmonėms. Argi du ar penki litai, ar
penki litai nuo šimto yra tiek daug, kad įtakoja jūsų
gyvenimą? Ar penkiasdešimt litų nuo tūkstančio?
Tikrai ne. Tokias sumas yra visada įmanoma atidėti.
Bet kokie atsikalbinėjimai, kad yra kitaip, deja,
neaugina jūsų kaip asmenybės, nerodo jūsų
finansinės brandos.

Mąstymas ir veiksmai
Tai, kas dedasi mūsų galvose, įtakoja ir padėtį
piniginėje. Taigi, kol patys nesidomime savo
finansais, kol nėra noro juos prižiūrėti, skaičiuoti,
tvarkyti, tol niekas kitas už mus to nepadarys.
Pinigai keliauja pas tuos, kurie imasi atsakomybės
patys susižiūrėti ir susiskaičiuoti, kas su jų pinigais
dedasi. Tikriausiai tai ir yra svarbiausias dalykas, jei
iki šiol nesekėme savo finansų - keisti savo mąstymą
ir imtis realių veiksmų.
Psichologija. Dvi turto rūšys
Kas yra turtas? Dažnas pasakys, kad tai butas,
namas ar mašina. Išplėskime požiūrį. Bet kokį turtą
galima priskirti aktyvui arba pasyvui. Pasyvas - tai
bet koks daiktas, kurį jūs turite, ir jo išlaikymui
būtinos išlaidos iš savo kišenės, pajamų toks turtas
negeneruoja. Asmeninis automobilis yra pasyvas,
nes jo išlaikymui jūs mokate savo pinigus, o ne
automobilis moka už jūsų pragyvenimą.
Būstas, kuriame gyvenate ir neketinate
parduoti, yra pasyvas, nes išleidžiate paskolai ar
nuomai, remontams, komunaliniams mokesčiams.
Apsidairykite savo namuose. Jei aplinkui jus
pilna daiktų, tai dar nereiškia, kad turite turto.
Tik aktyvas yra vertas dėmesio turtas. Tai toks
turtas, kuris jums neša pinigus. Pavyzdžiui, butas,
kol jį nuomojate, yra jūsų aktyvas, nes gaunate
nuompinigius. Vos tik patys jame apsigyvenate butas tampa jūsų pasyvu. Tas pats turtas vienomis
sąlygomis yra aktyvas, kitomis – pasyvas. Taigi,

FINANSINIO
IŠPRUSIMO DIDINIMUI
Šioje dalyje pateikiu atskiras temas, susijusias
su finansiniu išprusimu, mano manymu, didinančias
finansinius gebėjimus, skatinančias savarankiškai
mąstyti ir veikti priimant su asmeniniais finansais
susijusius sprendimus. Šios temos neturi kokio nors
specialaus eiliškumo pagal svarbą. Jos parengtos
mano
įrašų
blog‘e
savifinansai.blospot.com
pagrindu. Gero skaitymo!
Dėmesys psichologijai
Rašydamas apie finansus dėmesį skiriu ir
psichologiniams dalykams. To paaiškinimas yra
paprastas ir kartu svarbus. Benaršydamas po
puslapius apie pinigus ir finansus radau mintį, kurią
5
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linksmai rimtas klausimas, kur gyventi, jei
nuomosime savo butą?
Turtą dar galima skirstyti į materialų ir
nematerialų. Pavyzdžiui, jūsų kepurė - tai jūsų
materialus turtas. Jūsų sugebėjimas numegzti kepurę
- tai jūsų nematerialus turtas. Nematerialų turtą
siūlau suprasti kaip turimus įgūdžius, kurių dėka
žmogus gali įgyti materialaus turto. Taigi,
nenaudojami įgūdžiai yra pasyvas, jei pvz., mokėjote
už chemijos studijas, o dirbate filologu.
Taigi, kas yra jūsų aktyvai? Kuris turimas turtas
jums neša papildomas pajamas neskaitant jūsų
pajamų iš samdomo darbo?
O kiek turite pasyvų? Kiek išlaidų turimam
turtui išlaikyti skiriate? O gal geriau dalį tokio turto,
kuris tik traukia pinigus iš kišenės, parduoti ar
išnuomoti?
Svarbu: kol pajamos iš aktyvų viršija išlaidas
pasyvams (ar bent yra lygios), jūsų finansinė
padėtis yra gera. Saugokite svarstykles tokioje
padėtyje. Retas kas turi tokią situaciją, nes retas kas
turi aktyvų.

tuoj pamesime, kad visi apylinkės kišenvagiai apie
tai jau žino ir taikysis juos pavogti, ir dar kitų kvailų
minčių sukelia grynieji, esantys kišenėje. Todėl
daugelis ir laiko pinigus banko kortelėse, jomis
atsiskaitinėja, pasirašo tiesioginį debetą viskam, kas
tik įmanoma. Ir viskas tam, kad išvengti grynų
pinigų. Nenuostabu, kad jų ir trūksta.
Mano požiūris į grynus yra teigiamas. Jų
buvimas mano piniginėje kelia saugumo pojūtį. Jais
visada galiu atsiskaityti ten, kur nėra ar neveikia
kortelių skaitytuvai, ar iškilus netikėtai situacijai, kai
pinigų skubiai reikia čia ir dabar. Ir nereikia
gėdingai aiškinti, kad neturiu, nes reikia nuo kortelės
nusiimti... Piniginės niekada nelaikau užpakalinėse
kelnių kišenėse ar striukių išorinėse kišenėse. Visada
tik taip, kad jausčiau ją esant prie savęs, todėl
vagystės tikimybė sumažėja iki minimumo. Be to,
užtenka prisiminti, kad niekas aplinkui nežino, kiek
iš tikro yra pinigų jūsų piniginėje, jei tik to atvirai
viešose vietose nerodote. Be to, grynųjų praradimo
atveju prarasite tik konkrečią sumą. O praradus
kortelę - kur garantijos, kad suspėsite ją blokuoti? O
kur papildomos išlaidos ir sugaištas laikas darantis
naują kortelę? O kur nepatogumai, kai reikia
grynųjų, o jų negalite skubiai gauti, nes bankomatas
nedirba ar dar nėra padayta nauja kortelė vietoje
pamestos? Taigi, siūlau baimintis tik tada, kai
grynųjų piniginėje nėra.

Galios supratimas
Kodėl tiek daug žmonių skundžiasi pinigų
trūkumu ir kartu mėgsta išlaidauti? Mano nuomonė:
ta dauguma turi klaidingą galios suvokimą. Jie
jaučiasi gerai, jaučiasi stiprūs ir galingi, kai
LEIDŽIA pinigus.
Tam, kad imtume iš tiesų valdyti savo išlaidas,
suvokime vieną paprastą dalyką - pinigų išleidimas
mus SILPNINA. Stiprūs ir galingi esame tada,
kai patys sugebame pasirūpinti įplaukomis,
didesnėmis nei mūsų išlaidos.

Trys viename
Mano manymu, yra trijų rūšių įgūdžiai,
lemiantys bet kurio žmogaus finansinę situaciją:
1. Pinigų išleidimo įgūdžiai
2. Pinigų uždirbimo įgūdžiai
3. Turto išlaikymo / kaupimo / didinimo
įgūdžiai

Gryni pinigai
Manau, dalykas, trukdantis tvarkytis su
asmeniniais finansais, daliai žmonių yra grynų
pinigų baimė. Žmonės vis daugiau naudojasi
mokėjimo kortelėmis bei internetiniais pavedimais.
Technologijos ir pažanga yra gerai, patogu. Pats
turiu ir banko kortelę, ir internetine bankininkyste
naudojuosi. Tačiau kortelės atsiskaitymams už
duonos kepaliuką nenaudoju, o internete darau
pavedimus tik tada, kai tai greičiau ir pigiau nei
atsiskaityti grynais. Kiekvienu konkrečiu atveju
žiūriu, kaip greičiau, paprasčiau ir pigiau.
Manau, kad kuo daugiau žmogus naudojasi
kortele ir internetu, tuo mažiau jo smegenis pasiekia
pačių pinigų kaip apčiuopiamo objekto, kurį galima
skaičiuoti, paskirstyti, atsiskaityti, suvokimas. Tai
yra, žmogus atpranta nuo pinigų valdymo, o
kartu atpranta ir nuo atsakomybės pats tvarkytis
su finansais. Kartu atsiranda ir grynų pinigų baimė vos tik atsiranda piniginėje bent šimtas kitas
grynųjų, iškart atsiranda įsivaizdavimas, kad juos

Dėl pirmo įgūdžio tai klausimų mažiausia pinigus išleisti, jei tik jų yra, tikrai lengva ir
paprasta. Eini ir perki. Reklama tai skatina. Prasti
išleidimo įgūdžiai formuojasi, jei imame išleisti
daugiau nei uždirbame, imame vartojimo paskolas.
Uždirbti pinigus, ypač didesnius pinigus,
sugeba jau mažiau žmonių. Nors daugelis mūsų
uždirbti vienokius ar kitokius pinigus sugebame. Bet
didesnių pinigų uždirbimui jau reikia nuolat kelti sau
klausimą "kaip tai padaryti?", ieškoti galimybių,
mokytis, na ir aišku, dirbti kuo geriau. Gaila, bet
nedaugelis žmonių šios srities įgūdžius lavina.
Geriau jau kaltina orą, valstybę, darbdavius,
mokesčius ir dar ką tik nori, bet patys atsakomybės
nesiima už savo gerbūvį.
Įdomu tai, kad sugebėjimai uždirbti pinigus ir
taupus jų išleidimas dar negarantuoja turtingumo.
Tam reikalingi gebėjimai kaupti ir didinti turtą. Tai
trečiasis įgūdis. Čia dar mažiau žmonių save lavina.
6
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Tik visus šiuos įgūdžius išlavinę ir praktikuodami
gyvensime pasiturinčiai.

pasiskolindami, o pajamų prieš tai nepasididino. Ir
kenčia nuo streso belaukdami sekančios įmokos
mokėjimo laiko ir nervindamiesi, iš ko ir kaip
susimokėti.
Esu linkęs pateisinti skolas tik tuo atveju, kai
papildomų lėšų įdėjimas sugeneruoja naujus
papildomų pinigų srautus, pvz., versle. Tik tada,
papildomai uždirbęs ir grąžinęs skolas, gali išleisti
daugiau ir vartojimui. Bet tik po to, kai uždirbi ir
grąžini skolas. Minia daro atvirkščiai. Jų kertinis
pasiteisinimas "visi taip daro". Tai silpnas ir kvailas
argumentas.
Skolinantis reikia turėti aiškų atsakymą į
klausimą "o kas bus, jei gausis blogiau nei tikiuosi ir
planuoju?".

Taupumas – ar visada gerai?
Mano įsitikinimu - vertas dėmesio taupumas
yra toks, kai be ženkliai didesnių pastangų kitoje
vietoje randame mums reikalingą tą patį daiktą ar
panašios kokybės paslaugą už mažesnę kainą nei ką
tik mums pasiūlė. Pusės dienos lakstymo po visas
miesto parduotuves ieškant 15 centų pigesnio batono
nepavadinčiau taupumu.
Būdų ieškojimas, kaip sumažinti savo išlaidas
nuolat ir nuolat atsisakant vienų ar kitų dalykų
aiškinant, kad "tai ne man", "dar tiek neuždirbu" ir
panašiai, nėra išeitis. Taip ar panašiai pasiteisinę
pamirštam, kad kažko norėjom ir nieko nebedarom,
kad tai gautume. Protingiau būtų sakyti sau taip:
"šiuo metu tai man ne pagal kišenę, tačiau imsiuosi
tokių veiksmų, kad gaučiau papildomų pajamų štai
tam dalykui, kurio man reikia ar norisi". Ir dar
svarbiau - ne tik sakyti, bet ir imtis realių veiksmų,
pvz., išmokti naujos profesijos.

Turėk SAVO paskolą arba dar šis tas apie
skolinimąsi
Skolinimosi tema yra svarbi, kadangi vis
daugiau mūsų šalies žmonių, neturėdami
elementaraus finansinio išprusimo, į tai veliasi. Be
to, ypač daug emocijų kursto paskolos būstui. Bent
jau žiniasklaidoje ta tema teigiama, kad lietuviui nuo
seno yra labai svarbu NUOSAVAS būstas. O ir
paskolų būstui teikėjai antrina plaudami smegenis,
kad tai "didžiausias ir svarbiausias gyvenimo
pirkinys". Galime plėstis kalbėdami apie tai, kokia
apskritai turėtų būti būsto politika Lietuvoje, kaip ir
ką turėtų reguliuoti valdžia, kada verta nuomotis ar
imti paskolą būsto pirkimui, bet šį kartą ne apie tai.
Taigi, tiesiog pažiūrėkime, kaip yra su skolinimusi
būstui.
Faktas nr. 1 - bet kokia paskola yra NE JŪSŲ
pinigai. Su būsto paskola yra tas pats.
Faktas nr. 2 - paskolą reikia atiduoti.
Faktas nr. 3 - bet koks daiktas (būstas taip pat)
tampa jūsų nuosavybe tik PO ATSISKAITYMO
(paskolos atidavimo).
Iš čia seka labai paprasta, aiški ir akivaizdi
išvada: jei iš pradžių pinigų turėjote 0 Lt ir
sugebėjote pasiskolinti 10 000 Lt ar 100 000 Lt ar
net visus 542 000 Lt, jūs turite minusinę sumą
pinigų (-10 000, -100 000, -542 000). Klausimas: ar
tikrai smagu ir saugu turėti bent jau minus
dešimt tūkstančių, kuriuos reikia atiduoti? O dar
didesnę sumą? Ar tai yra pateisinama siekiu vartoti
čia ir dabar, nes, esą, gyvenimas trumpas, ko laukti?
Yra pasakymas - turėti skolų reiškia jau šį tą
turėti. Kažkodėl man šis pasakymas dvelkia juodu
jumoru, jei ne paprasčiausia apgaule. Kodėl? Mano
manymu, imančio paskolą žmogaus gyvenimas
virsta savanorišku parsidavimu į vergiją ir tolesniu
vergavimu dėl to, kad "reikia mokėti įmokas". Toks
žmogus neturėjo valios pradėti nuo nulio ir kažką
pasiekti, todėl pasiėmė paskolą ir nusipirko kažką,
kad jaustųsi "pilnaverčiu visuomenės nariu". Valios
jam ir toliau nereikia - vietoje jos yra skolos

Skolinimasis
Sprendžiant, skolintis ar ne, reikia pirma aiškiai
sau atsakyti: kokiam tikslui skolinamasi? Mano
manymu, jei skolinimosi tikslas yra tiesioginis
vartojimas mokesčiams, drabužiams, remontui,
baldams, kelionėms, automobiliui, šventėms ir
panašiai - tai skolintis tegali tik žmonės, visiškai
finansiškai neišprusę, tegul kitose srityse ir genijai.
Tokie, kurie negali pasipriešinti savo įgeidžiams ir
siekiantys bent tam kartui patenkinti kažkokį laikiną
norą, iki galo nesupratę ir nepasigilinę, kas bus po
to, kai bus pasirašyta paskolos sutartis. Yra vienas
keblumas: skolą reikia grąžinti. Tiesa, skolinančios
įstaigos apie tai stengiasi pradžioje, kol sutartis
nepasirašyta, per daug nekalbėti, kad klientui tai
atrodytų kaip kažkas tolimo, nerealaus, kad
susidarytų netgi savotiška iliuzija, kad "o gal visai ir
nereikės iki galo grąžinti" arba "tai iš tiesų bus tikrai
lengva ir netgi smagu". Deja. Tikrovė yra kitokia, o
būtent tokia: paskolinusieji visomis jėgomis kausis,
kad skolą susigrąžintų. Todėl nieko nuostabaus, kad
po kurio laiko pasiskolinusieji kalba apie kažkokį
pastovų, ramybės neduodantį, spaudimą savo viduje,
kad "viskas būtų gerai, jei ne tos įmokos už
paskolą". Vėl ir vėl ir vėl psichologija...
Išeitis yra viena ir labai paprasta, kurią supratau
savarankiškai, iki mūsų rinką pasiekiant visokiems
finansų mokytojams ir "mokytojams" iš rytų ir
vakarų: niekada, niekada, niekada nesiskolinti
vartojimui. Verstis su tiek, kiek tuo metu turi. Ieškoti
būdų, kaip padidinti pajamas, ir tik tada, kai pajamos
padidėja, galbūt padidinti išlaidas. Šiandien daug
žmonių yra padarę atvirkščiai - pasididino išlaidas
7
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atidavimą administruojančios įstaigos, kurios ir
išjudina vargšelį, kad tas kažko imtųsi ir kažką
veiktų, kad atiduotų skolas. Skambės keistai, bet
manau, kad senovėje vergams buvo geriau šeimininkų galvos skausmas buvo, ką jiems veikti.
Šiandien - tai pačių šiuolaikinių "vergų" reikalas
susirasti, iš ko ir kaip ką dirbti, kad grąžinti
pasiskolintus pinigus. Gerai, jei per tai
neįklimpstama į dar didesnes bėdas.
Mano asmeniniu manymu, startinė pozicija
mąstant kaip susikurti geresnį gyvenimą yra geriau 0
Lt, negu pavyzdžiui minus 247 000 Lt. Be to,
prisimenam, kad paskola būstui kuriame gyvensime
savo prigimtimi yra vartojimo paskola, nes ji pati
jokių naujų pajamų negeneruoja. Tai yra
paskolinusių pinigus investicija - tas, kas
pasiskolino, moka įmokas, į kurias įskaičiuotas ir
pelnas paskolinusiems. Tai ką iš tikro turiu? Na tai
negi taip svarbu KAŽKĄ TURĖTI, net jei tai yra
paskola?
Pabaigai dėl to svarbiausio ir didžiausio
gyvenime pirkinio. Žmogus per gyvenimą savo
gyvenamąją vietą keičia bent keletą kartų. Kol
vaikas - gyvena su tėvais (per tą laiką tėvai gali
pakeisti gyvenamą vietą, ir ne vieną kartą). Užaugęs
ir atsiskyręs nuo tėvų bent keletą metų kažką
nuomojasi ar (jei leidžia tėvų galimybės padėti)
nusiperka kokį kuklų būstą, be to, gyvenamą vietą
derina su mokslų ar darbo vieta. Susituokęs vėl ieško
erdvesnio būsto šeimai ir vaikams, į senatvę, likęs
vienas, vėl žiūrisi mažesnio būsto. Taigi, būstui
poreikis yra kintantis, kaip ir kiti poreikiai. Todėl
paprasčiausiai trumparegiška ir kvaila imti 20-40
metų paskolą būstui, ir dėl paskolos prisirišti prie
vienos gyvenamosios vietos, nors jau po kelių metų
ta vieta gali nebeatitikti naujų poreikių, o kainos
kaip tyčia kritusios. Mano asmenine nuomone, nėra
blogai skolintis būstui, jei jau turime bent 60-70
proc. reikiamos sumos, o pasiskolintai trūkstamai
sumai grąžinti esame sugalvoję ir įgyvendiname
papildomų pajamų sugeneravimo įmokoms padengti
planą. Taip daryti netgi verta tada, kai pasitaiko
nerealiai geras variantas už nerealiai gerą kainą.

proc. sumos gali būti skolinamasi su vartojimu
susijusiuose reikaluose. Ir vis tik, kodėl vartojimui
skolintis iki 20 proc., ne daugiau? Dalinuosi savo
mintimis, kuriomis bandau paaiškinti, kodėl
pavojinga skolintis daugiau nei 20 proc. Esant
didesnei skolintų pinigų daliai tiesiog neužteks
turimų lėšų padengti įsipareigojimams ir kils
problemų.
Tarkime, turime 80 Lt, pasiskoliname 20 Lt ir
perkame daiktą už 100 Lt. Mūsų įsipareigojimas 20
Lt. Dabar įsivaizduokime, kad, neturėdami savų 100
Lt perkame tą daiktą išsimokėtinai, daiktą gavome,
sutartį, kad sumokėsime, pasirašėme, pinigų (20 Lt
pirmajam įnašui) pasiskolinome pas draugą. Taigi,
turime įsipareigojimą už 100 Lt: likusius 80 Lt už
daiktą ir 20 litų skolos. Netikėtai mūsų geradarys
skolintojas pareikalavo tuos 20 Lt skubiai jam
grąžinti dėl kokių nors svarbių priežasčių.
Rezultatas: turime daiktą už 100 Lt, kuriam
apmokėti dar turėsime rasti 80 litų, patys turime 0
litų, mus spaudžia pasiskolintus 20 Lt grąžinti.
Taigi, neturint pinigų, problema tampa ir palyginti
mažos sumos. Tas pats, kai iškart skolinotės visą
100 Lt ir juos po to, jau kai įsigijote daiktą, skubiai
pareikalavo grąžinti. Pridėkite prie šių skaičių po tris
nulius, dar įvertinkite, kaip pvz. nukrito per krizę
butų kainos, įvertinkite, kad nėra taip paprasta
nutraukti įsipareigojimą dėl paskolos butui, ir
pagalvoję pabandykite spėti, kodėl rodos taip
nelauktai netikėtai tiek daug žmonių įklimpo į bėdas
dėl prisiimtų paskolų...
Radau informacijos, kad Skandinavijoje bankai,
teikdami paskolas būstui, žiūri, kad po paskolos
įmokų sumokėjimo žmogui ar šeimai liktų ne
mažiau 80 proc. pajamų. Matyt, skandinavų bankai
yra labai rimtai paskaičiavę ir įvertinę, kad taiko
tokius dydžius, ko nedarė pas mus, finansinius
neišprusėlius. Taigi, remkimės jų savose šalyse
daroma patirtimi, o ne ta, kurią jie taiko pas mus.
Diskontavimas – kas tai
Jei jau veliamės į skolinimosi reikalus, pravartu
bent minimaliai žinoti, kaip skaičiuojami procentai.
Paminėsiu tokį gal girdėtą, bet dažnam neaiškų žodį
- diskontavimas. Ir kam reikia kažką apie tą
diskontavimą žinoti? O tam, kad yra įdomu paklausti
finansų įstaigos vadybininko, ar jo siūlomame labai
nuostabiame paskolos projekte apskaičiuojant
palūkanas yra kas nors daroma su diskontu ar jo
norma? Išgirdę teigiamą atsakymą sukluskime, nes
sutikome vieną labai smagų ir gerą dalyką paskolos
teikėjui. Išvertus į žmonių kalbą diskontavimas yra
(ne) tik palūkanų ir/ar įmokos perskaičiavimas
įvertinant ir panaikinant visus blogus veiksnius, dėl
kurių krenta pinigų vertė (pvz., dėl infliacijos).
Taigi, tai yra finansų įstaigos apsidraudimas nuo to,
kad pinigai praranda savo vertę. Pavyzdys:

Iki 20 proc.
Viename ankstesnių įrašų savo nuomonę
parašiau, kad savų lėšų reiktų turėti bent 60-70 proc.
Apie tai informacijos anksčiau nebuvau radęs ar
gavęs, pateikiau grynai savo nuomonę. Ką gi,
kadangi gavau informacijos iš pakankamai
autoritetingo šaltinio, skubu pataisyti ir savo "labai
svarbią" nuomonę. Manau, kad skolinantis pinigų
kokiam nors reikalui, bendroje sumoje skolinti
pinigai neturi viršyti 20 proc.
Deja, tas šaltinis neakcentavo, verslui ar
vartojimui pasiskolinti pinigai turi sudaryti tokią
dalį. Aš lieku prie nuomonės, kad ne daugiau 20
8
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pasiskolinę be procentų vieną litą dėl infliacijos po
metų grąžintumėte kokius 95 centus, nors nominalą
atiduotumėte tą patį vieną litą. Paprastosios tarkime
penkių proc. palūkanos irgi nieko nesprendžia
finansų įstaigų naudai, nes po metų primokate
sutartus 5 centus palūkanų, kurių reali vertė po metų
irgi mažesnė. Nominaliai atiduodate 1,05 Lt, o
realiai, pagal vertę, mažiau nei 1 Lt. Taigi, ir
skaičiuoja paskolų teikėjai labai gudrias formules,
po kuriomis žiopli vartotojai pasirašo, kad gr1žins
ne tik pasiskolintą pinigų sumą, ne tik palūkanas už
pasiskolintą sumą, bet dar padengs pinigų
nuvertėjimą, ir net po 50 metų atiduos būtent tokios
vertės pinigus, dėl kurios buvo pačioje pradžioje
sutarta, kad ir kaip per paskolos laiką keistųsi pinigų
nominalų vertė. Taigi, domėkitės, po kuo rašotės.

sutarties nėra jūsų parašo. Kai jis ten atsiranda,
šaukštai jau po pietų.
Psichologija: skola = gėda
Ne viename įraše minėjau, kad daug mūsų
veiksmų ir sprendimų įtakoja mūsų jausmai,
emocijos, įsitikinimai. Logikos ir racionalumo tame
būna mažai. Todėl kaip pasisaugoti pavojaus ir
pastovaus psichologinio spaudimo, kad esi
skolingas? Paprastas dalykas tam užbėgti už akių nesiskolinti visai. Tačiau tokį paprastą dalyką sunku
padaryti, kai aplink vienaip ar kitaip gyvuoja ir yra
skatinama vartojimo kultūra, o beveik visi pažįstami
seniai pasiskolinę (gerai dar, jei ne prasiskolinę) ir
apsimeta, kad tai nekelia jokių problemų.
Mūsų mintys įtakoja mūsų veiksmus, todėl
mintys apie paskolas turėtų sietis visų pirma su
pavojumi, kad tai toli gražu ne vien gėris ir
gyvenimas be rūpesčių.
Manau, kad norą skolintis ir skolos turėjimą
vertėtų susieti su nepilnavertiškumu, profesinių ir
finansinių įgūdžių stoka, galų gale, su atsakomybės
trūkumu ir paprasčiausia gėda: jei skoliniesi, reiškia
nesugebi verstis su tuo ką turi, nesugebi sugalvoti
pelningų idėjų ar rasti geresnį darbą, kad
patenkintum išaugusius materialinius poreikius.
Bet nežiūrint to nori būti „kietas“, „turėdamas“
tai, ko iš tiesų dar negali turėti. Ir dar blogiau - jei
skoliniesi (ypač vartojimui), tai tikriausiai neturi
motyvacijos ir noro mokytis, ugdyti savo
sugebėjimus, kurie su laiku atneštų didesnes
pajamas. O tiesiog nori kaifuoti čia ir dabar.
Skola savo esme yra panaši į atvejį, jei
pirmokui būtų išduodamas vidurinės mokyklos
baigimo atestatas. Na, tiesiog šiaip, iš anksto. Juk vis
tiek mokysis, baigs...gal... O iš kur jam bus
motyvacija mokytis kuo geriau, siekti žinių savo
ateities kūrimui, kai po kelių metų supras, kad
atestatą jau turi? Pasikartosiu - skolinimasis nėra
vien tik blogybė, tačiau tai nėra kažkokia absoliuti
gėrybė, į kurią verta įpulti. Ir jei į ją puoli, reiškia,
kažkas yra negerai, visų pirma, mintyse.

Apie procentus
Jei susiduriame su tokiu dalyku kaip
skolinimasis, vertėtų bent kiek žinoti, kaip
skaičiuojami procentai už paskolintus pinigus.
1. Pats paprasčiausias atvejis - pasiskolini 100
litų metams už 20 proc. palūkanų. Po metų turi
grąžinti 120 litų, po dviejų - 140 Lt. Šiuo atveju
sutariama palūkanų suma nuo skolinamos sumos už
vieną konkretų laikotarpį, kiek laikotarpių būsi
skolingas, už tiek laikotarpių palūkanos ir
susisumuos (100+(100*0,2+100*0,2)=140).
2. Kaupimo atvejis. Esmė ta, kad už antrus
metus 20 proc. palūkanų skaičiuojama ne nuo 100
Lt, o nuo 120 Lt, taigi, po dviejų metų reiktų grąžinti
jau 144 Lt (100+(100*0,2+120*0,2)=144).
3. Sudėtinis atvejis. Esmė ta, kad pvz., vienų
metų bėgyje, esant sutartai 20 proc. palūkanų
normai, skolos suma perskaičiuojama ne metų gale,
o, tarkim, kas mėnesį (100(1+(0,2/12))^12)=121.94).
Po
dviejų
metų
tai
būtų
148,69
Lt
(100(1+(0,2/12))^24).
Tuo atveju, kai palūkanos perskaičiuojamos
kasdien, po poros metų reiktų sumokėti 149,16 Lt.
Tikiuosi, šiek tiek aiškiau, kodėl tie perskaičiavimai
daromi kuo dažniau?
Čia yra paprasčiausi atvejai, ką galima rasti
finansų literatūroje. Kokius konkrečiais atvejais
taiko bankai ar kitos kreditų įstaigos - čia jau jūsų,
gerbiamieji esami ar būsimi jų klientai, reikalas
išsiaiškinti. Priminsiu, kad jie dar greičiausiai darys
skaičiavimus palūkanų ekvivalentiškumui suvesti,
diskontuos ir panašiai. Šiek tiek apie tai rašiau įraše
"Diskontavimas". Svarbu išsiaiškinti, kokia formulė
taikoma jūsų atveju. Ir nereikia nusileisti į tą
poziciją, kaip kad viena kontora buvo pareiškusi
"klientas vis tiek čia nieko nesupras, todėl mes jam
ir neaiškiname, kaip jam palūkanas skaičiuojame".
Klientas turi teisę žinoti, todėl pasinaudokite šia
teise, nes būtent jūs valdote situaciją, kol ant

Kaip neskolinti draugui?
Daugybė reklamos šiandien vilioja į paskolų
spąstus, primindamos draugystes, jausmus bei
žadėdamos lengvą problemų išsprendimą bei
santykių su draugais išsaugojimą. Nesiimsiu šį kartą
dėstyti, kodėl greitieji kreditai yra paskutinis smūgis
galutiniam prasiskolinusio žmogaus žlugimui. Bet
kuris protaujantis žmogus ir be manęs tą turėtų
suvokti.
Šį kartą pakalbėsiu apie kitą atvejį, kai iš mūsų,
nors ir nesame kokie nors kredito paslaugų teikėjai,
kas nors prašo pinigų paskolinti (dažnas atvejis - be
vilties atgauti), ypač jei tai mums artimi žmonės,
9
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draugai, kolegos. Ne veltui tautos išmintis perspėja,
kad jei nori susipykti - paskolink pinigų. Tačiau jei
nepaskolinsi - irgi rizikuoji susipykti, o kartais to
taip nesinori.
Taigi, kaip elgtis, jei koks nors jūsų pažįstamas
prašo paskolinti "iki algos"? Klausimas jums
patiems - o kaip norite elgtis? Norite ar nenorite
skolinti? Jei norite, tai kodėl? Jei nenorite - irgi
kodėl? Į šiuos klausimus turite patys sau mintyse
atsakyti, kai prašytojas išdėsto savo reikalą.
Rekomenduočiau be jokio žodinio pažado paskolinti
ir be jokios akivaizdžiai sutinkančios tai padaryti
kūno kalbos, nuoširdžiai išklausinėti tą žmogelį, o
kas gi jam nutiko, kokiu reikalu reikia pinigų,
kokiam laikui, kokiu būdu planuoja gauti pinigų
skolai padengti. Svarbiausia mano manymu rodyti
tikrą nuoširdumą, rūpestį jo reikalu, parodyti, kad
suprantate kaip jam nelengva. Taip pat manau, kad
visą tą klausinėjimą, kodėl ir kam ir kuriam laikui
jam reikia pinigų, padaryti taip, kad jis tai
papasakotų kaip istoriją kokiam nors trečiam
asmeniui. Nes jei pamanys, kad čia jam darote
anketą, kurioje reikia atsakyti tinkamai, kad jam
paskolintumėte, greičiausiai sulauksite nenuoširdaus
pagražinto atsako.
Viso to galite ir nedaryti, jei tai yra jūsų jau
vienaip ar kitaip patikrintas žmogus, kurį pažįstate ir
pasitikite, kuris įprastai neprieitų iki tiek, kad jam
tektų skolintis. O jo atvejis yra išskirtinis, netikėtas,
neskirtas vartojimui. Tik vertėtų nepamiršti, kad
kada nors net ir patikimiausiu laikytas asmuo gali
pavesti ir skolos niekada negrąžinti.
Mano manymu, pasikartojantis žmogaus
poreikis skolintis rodo, kad jis kažko savo gyvenime
nesuvaldo, nesužiūri, kad gyvena iliuzijose. Todėl
man asmeniškai iš karto kiltų klausimas, kodėl
žmogus, nesugebantis savo asmeninių reikalų
suvaldyti ir išspręsti su savomis lėšomis, tą turėtų
sėkmingiau padaryti su skolintomis lėšomis? Ir
kodėl aš turėčiau finansuoti jo finansinio
neišprusimo klaidas bei nesugebėjimą gyventi
pagal pajamas? Kad esant reikalui turėčiau
moralinę teisę kreiptis pagalbos į jį? Pala, visų pirma
kokios pagalbos galima kreiptis į žmogų, kuriam ne
pirmą kartą pačiam reikia pagalbos vienoje iš
jautriausių ir svarbiausių gyvenimo sričių finansuose? Nepamirškime, kad tokias ar panašias
paslaugas, kurių galbūt mums prireiktų iš to
prašančiojo paskolinti, teikia daugybė kitų žmonių.
Kitąsyk bus pigiau, greičiau ir paprasčiau turėti
reikalų su visai nepažįstamais žmonėmis iš jų tiesiog
nusiperkant mums reikalingus dalykus, nei žaidžiant
su mūsų brangiuoju (kitąsyk jie būna tikrai brangūs,
jei daug paskolinote) skolininku. Na, o jei vis tik
nuspręsite skolinti, tai visų pirma nusiteikite, kad
galbūt tų pinigų galite niekada nebeatgauti. Galbūt
taip ir nenutiks, bet jei su tokia perspektyva
sutinkate - skolinkite.

Taigi, o kaip elgtis, kai išklausėte vargšą
būsimą skolininką ir nusprendėte neskolinti, tačiau
norite išlaikyti bent mandagius santykius? Dabar
jūsų eilė toliau rodyti nuoširdumą pareiškiant, kad
labai norite padėti, ir dar kaip tyčia vakar gavote
atlyginimą (turbūt skolininkas tai jaučia ar žino, kad
į jus kaip tik dabar kreipėsi, kad neišsisuktumėte), ir
kad jums būtų gera ir smagu paremti ir padėti tokiam
geram žmogui kaip tas mielasis prašytojas, ir kaip
tik va pas jus nėra tų pinigų, nes juos jau pervedėte,
atidavėte išleidote savo kokiam nors dideliam
rimtam reikalui, pvz., vaikų studijoms, ar dideliam
seniai planuotam pirkiniui kaip užstatą va kaip tik
nešate atiduoti, o gal gydymui. Čia jūsų fantazijos
reikalas. Patys gal skolingi savo kokiam giminaičiui
ir už poros valandų susitinkate, nes jau sutarta jam
atiduoti, kuris atvažiuoja iš kito miesto. Taigi,
sugalvokite, gal turite realią, rimtą priežastį, kuriai
yra paskirti jūsų turimi pinigai. Su didžiu
apgailestavimu sakykite, ach, jei būčiau anksčiau
žinojęs, kad tau gali jų reikėti, būčiau ką nors
galvojęs. Rodykite nuoširdų norą padėti jam ir
didžiulį apgailestavimą, kad šį kartą niekaip negalite
to padaryti. Na, jei labai jums to skolininko iš tiesų
gaila ir tikrai norite pabūti geruoju samariečiu, tai
pasiūlykite simbolinę sumą, kokios jums būtų
negaila prarasti, ir tiesiog ją pasiūlykite kaip dovaną,
kurios nereiks grąžinti, pvz., 10, 20, 50 litų,
galvokite pagal savo situaciją. Tokia dovana turėtų
ilgam garantuoti ramybę nuo šio prašytojo, kadangi
jis turėtų jaustis nepatogiai, kad jūsų paprašė, kai jūs
pats turite didelių, geriausiai - didesnių ir svarbesnių
už jo, reikalų ir įsipareigojimų ir vis tiek dar
sugebėjote jam duoti bent kiek pinigų.
Kaip
supratote,
buitinės
psichologijos
išmanymas ir praktikavimasis gali gerokai
palengvinti bendravimą su žmonėmis, su kuriais dėl
negrąžintų skolų rizikuotumėte ateityje susigadinti
santykius.
Keli žodžiai būsimiems skolininkams, jei vis tik
skolinsitės iš artimų žmonių. Visų pirma turėkite
puikią patikimo žmogaus reputaciją, jau būkite iš
anksčiau daugybę kartų savo elgesiu, veiksmais ir
gyvenimu įrodę, kad jūs VISADA laikotės savo
duoto žodžio, VISADA ištesite tai ką pažadate. Jei
to neturite, jums tikrai geriau nesiskolinti. Taip pat:
1. Būkite dalykiški ir kuklūs, parodykite, kad iš
tiesų jaučiatės nesmagiai prašydami tokio dalyko ir
apsunkindami savo artimą, aiškiai ir be užuolankų
išdėstykite, kam, kiek ir kokiam laikui jums reikia
pinigų.
2. Kalbėkite labai tiksliai - kam konkrečiai
reikia pinigų, kokios tiksliai sumos, ir kas labai
svarbu, koks jūsų konkretus, pagrįstas planas tai
skolai atiduoti, be jokių "jei", "galbūt", iš ko jūsų
geradariui skolą atiduosite, kokio tam turite turto, ką
galite jau dabar pasiūlyti kaip užstatą. Patys siūlykite
pasirašyti vekselį ir pasirašykite, net jei skolintojas
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tikėtų jūsų žodiniu pareiškimu. Taip pasigerinsite
reputaciją, kad nebijote prisiimti atsakomybės.
3. Siūlykite konkrečią datą skolai grąžinti.
Aptarkite, kas bus toliau, jei sutartai datai pinigų
neturėsite, nes tam tikimybė visada yra.
Konkretumas ir dar kartą konkretumas. Jei
negalite šiais trimis punktais išlementi nieko
konkretaus, tada jums tikrai geriau nesiskolinti.
Įklimpsite į dar didesnes bėdas, nes negebėjimas
konkrečiai atsakyti į išvardintus klausimus deja
parodo negebėjimą tvarkytis su asmeniniais
finansais.
Na, o jei sugebate konkrečiai atsakyti į šiuos
klausimus, tada ar jums būtinai reikia skolintis? Nes
panašu, kad finansus valdote, taigi, ar tikrai
neišsiversite be paskolos?

gauname ne už sukurtą naują turtą, o už
įsipareigojimą sukurti tą naują turtą, už kurį pinigus
gauname jau dabar. Šis procesas vėliau ir prisideda
prie krizių ir nestabilumo pasaulyje kūrimo - pinigai
yra, jie panaudojami, gal tiesiog pravalgomi, o
turtas, kurį įsipareigota sukurti, pvz., išauginti mišką
ar sąžiningai išmokėti paskolą už naują butą ar
mašiną, ne visada būna sukuriamas. Nes dažnai
dingsta motyvacija kažką daryti, kai pinigai jau yra
čia ir dabar, jais galima normaliai naudotis, o ką jau
ten dėl to miško... Taigi, jei pirmu atveju pinigai
turėjo pagrindą, buvo padengti realiu turtu - 1000 ha
miško, tai už skolas sukurti pinigai NETURI
pagrindo, jie nėra niekuo padengti, nebent žmonių
TIKĖJIMU, kad popieriniai lapeliai, pavadinti
pinigais, išties turi vertę. Skamba juokingai, bet tai
ne taip linksma, kai žinai, kad tiesa yra būtent tokia.
Užtat tampa aiškiau, kodėl geriau turėti ne pinigus,
o aktyvus, kurie generuoja pinigus. Pavyzdys gana
primityvus ir ne visai tikslus. Tačiau tikiuosi, kad
pradžiai to užteks geresniam supratimui apie
monetizavimo procesą, kaip atsiranda pinigai
valstybėje (visuotinai žinomas pavyzdys – JAV
dolerio emisija), kam sukuriamos skolos tarp
valstybių, koks bankams tikslas tam tikrais periodais
skolinti labai geromis sąlygomis, ir koks tikslas kai
kuriuo metu visai nutraukti skolinimą. Tai daroma
tam, kad perimti valdymo, naudojimo teisę į naujai
sukuriamą turtą, o jo kūrėjus įpareigoti kurti toliau
naują turtą bankų naudai.

Monetizavimas ir paskolos
Tai ne taip dažnai sutinkamas žodis. Dažniau
per žiniasklaidą galime išgirsti sąvoką "monetarinė
politika", kas reiškia "pinigų politika", arba tiesiog
būdai, kaip valstybė tvarkosi su pinigais. Monetarinė
valstybės politika mūsų čia nedomina, nes tai beveik
niekada nesusiję su tuo, kaip išsaugoti ir padidinti
žmonių asmeninius pinigus.
Išsamesnius monetizavimo apibrėžimus galima
rasti internete anglų kalba, surinkus paieškoje
"monetization". Tiems, kam rūpi sava kišenė, derėtų
suvokti, ką šis terminas apibūdina. Paprastai
šnekant, monetizavimas reiškia pinigų įvedimą į
rinką. Tarkime, užauginome 1000 ha miško. Einame
į centrinį banką ir sutariame, kad bankas mums duos
sumą pinigų už tą mišką. Iš pirmo žvilgsnio tai
atrodo kaip paskola už užstatą, kuriai naudojami kitų
žmonių sunešti pinigai. Kaip tada atsiranda nauji
pinigai, kurių rinkoje dar nebuvo? Taigi,
supaprastintu atveju, mes, užauginę plyname lauke
brandų, gerą, vertingą mišką, turėtume eiti į centrinį
šalies banką, kuris turi teisę spausdinti pinigus.
Parodome jam, kad štai sukūrėme naują vertybę,
kurios iki šiol nebuvo, ir norime ją monetizuoti, t.y.,
gauti pinigų, kuriuos naudosime kaip mainų
priemonę, taip paleisime juos į rinką. Miškas pereina
į centrinio banko nuosavybę kaip turtinis pagrindas
padengti naujai išleidžiamus pinigus, o mes
gauname pluoštą naujų kupiūrų. Nors galime
užaugintą mišką keisti į kitų sukurtas vertybes (pvz.,
maistą, transportą) nenaudodami pinigų. Tai primins
senų senovę, kol dar nebuvo tarpinės atsiskaitymo
priemonės – pinigų, kai vykdavo barteriniai (prekių,
paslaugų) mainai, kurie buvo nepatogūs ir iššaukė
pinigų sukūrimą.
Taigi, kaip monetizavimas vyksta šiandien?
Daugeliu atvejų tai daroma sukuriant skolas.
Pavyzdžiui, mes nelaukiame kol užaugs miškas. Net
jo nepradedame auginti. Tiesiog įtikiname banką,
kad miškas tikrai bus. Taigi, mes naujus pinigus

Kuo
skiriasi
nuvertėjimo?

infliacija

nuo

pinigų

Dauguma finansinių žinių stokojančių žmonių
apie infliaciją žino tik tiek, kad kai ji yra, tai kyla
kainos, viskas brangsta, alga lieka ta pati, reiškia,
pragyvenimo lygis smunka, nes už tą pačią algą
įsigyjama mažiau prekių ir paslaugų, tai sako, kad
pinigai nuvertėjo.
Tikrovė yra šiek tiek kitokia. Pavyzdys: gentis
surinko 1 kg (1000 g) aukso ir jos vadas nusprendžia
išleisti pinigus šio aukso kiekio pagrindu, tarkim
1000 specialiai pažymėtų žievės gabalų. Kiekvieną
žievės lapą galima iškeisti į 1 g aukso. Žievės
gabalai išdalijami gentainiams ir šie jais naudojasi
kaip mainų priemone laikydamiesi vertės supratimo,
kad būtent 1 lapas žievės yra lygus 1 g aukso.
Tarkime, kad apsukriausias genties medžiotojas galų
gale už kailius iš kitų gentainių susirinko į savo
rankas visus tuos žymėtus 1000 žievės gabalėlių.
Nuėjęs pas šamaną, saugantį auksą, jis paprašo tuos
1000 lapelių iškeisti į 1 kg aukso. Galimi atvejai:
1. Šamanas nežinia kur pradangino 0,43 kg
aukso. Pareiškia apsukriajam medžiotojui, kad aukso
atsargos, kurių pagrindu cirkuliavo žieviniai pinigai,
tesudaro 0.57 kg ir kad tiek ir ne daugiau išmokės už
1000 žievės gabalų. Tai ir yra pinigų nuvertėjimas
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- sumažėjo vertybių, kuriomis užtikrinama
pinigų vertė, nors pinigų kiekis liko tas pats.
2. Šamanas iš kažkur iškasė ir saugykloje laiko
nebe 1 kg, o 1.31 kg aukso. Ir genčiai paskelbė, kad
pinigų kiekio (žievės gabaliukų skaičiaus) nedidins.
Tokiu atveju laikytume, kad pinigų vertė išaugo,
nes, nepakitus jų kiekiui, padaugėjo jų vertę
pagrindžiančių vertybių. Pinigų vertė išliktų pastovi,
jei padidėjus vertybių kiekiui būtų išleistas
proporcingas jomis pagrįstų pinigų kiekis
(papildomai sužymimi dar 310 lapelių ir paleidžiami
į apyvartą).
3. Aukso likęs tas pats kilogramas, tačiau
šamanas pareiškia, kad, "ekonominiais sumetimais"
yra išleista dar 500 žievės lapelių to paties aukso
pagrindu. Taigi, visą 1 kg aukso atiduodsiąs už 1500
lapelių. Čia ir yra infliacija - padidėjo pinigų
kiekis, nors pinigų vertę užtikrinančių vertybių
kiekis liko tas pats.
Nors tiek pinigų nuvertėjimas tiek infliacija turi
panašias pasekmes (imame gyventi blogiau), jų
priežastys yra skirtingos. Vienu atveju mažėja pinigų
vertę užtikrinančios vertybės, kitu atveju prispausdinama didesnis pinigų kiekis tam pačiam
vertybių skaičiui. Dar painiavos sukeltų tai, jei abu
šie procesai (pinigų nuvertėjimas ir infliacija) vyktų
vienu metu - pinigų kiekis didinamas, o vertybių
kiekis mažinamas. Šiuo metu bent jau Europos
Sąjungoje pasireiškia infliacija, nes Europos
Centrinis bankas spausdina papildomus eurus ir
leidžia juos į apyvartą greičiau nei didėja vertybių
kiekis.
Dar sunkiau tai suprasti tampa ir todėl, kad
šiandien gana sunku vienareikšmiškai nustatyti
vertybių kiekį ir jam aptarnauti reikalingą pinigų
kiekį. Tai daroma skaičiuojant kad ir tą patį BVP
(šalies bendrasis vidaus produktas) bei kitus
rodiklius. Deja, pasigilinę po interneto platybes šia
tema pamatysite, kiek daug yra kiekvieno rodiklio
apskaičiavimo privalumų ir trūkumų. Ir kad
problemų žmonija su pinigais, jų kiekiu, juos
padengiančių vertybių kiekiu ir viso to objektyviu
suskaičiavimu turi daugiau nei realiai išsprendžia.
Suvokti šiuos skirtumus tarp pinigų nuvertėjimo ir
infliacijos derėtų ir tam, kad žinoti, kaip kiekvieno iš
mūsų rodos menki veiksmai prisideda prie visuotinio
gyvenimo blogėjimo. Nors atrodo, kad dirbame vis
daugiau ir daugiau, vertybių sukuriame irgi vis
daugiau, bet kaip mažai to gėrio, taip mažai. Pažadu,
kad parašysiu įrašą, kaip vyksta procesas, kuriuo
didinamas pinigų kiekis rinkoje ir kaip čia gaunasi,
kad kiekvienas mūsų, kas skolinasi iš bankų,
prisideda prie infliacijos augimo. Plačiau apie tai
čia:
http://savifinansai.blogspot.lt/2011/01/siuolaiki
nis-pinigu-kurimas-arba-kaip.html.

„Šalia kelio karčema“ arba uždaras darbo ir
vartojimo ratas
To, ką toliau rašau supratimui tikrai nereikia nei
ypatingų žinių, nei ypatingo išsilavinimo, nei
išskirtinės patirties. Prie viso to galima prieiti tiesiog
sveikai, logiškai samprotaujant. Taigi, keletas
pastebėjimų. Įraše
http://savifinansai.blogspot.com/2010/08/is-koprasideda-ukis-ekonomika-ir.html
rašiau apie tai, nuo ko prasideda visas
šiuolaikinis ūkis. Tęsiant mintį, visuomenė nuo seno
iki dabar yra suskirstyta į dvi dalis: 1. tie, kas realiai
valdo šios žemės išteklius (tai mažuma, galbūt keli
procentai visų žemės gyventojų); 2. tie, kas šios
žemės išteklių nevaldo, ir tam, kad išgyventų, turi
kažkaip verstis, kad gautų 1-osios visuomenės dalies
valdomų išteklių dalį savo ir savo artimųjų
poreikiams patenkinti.
Kažin ar tas, kas turi savo rankose REALIĄ
galią valdyti išteklius, galintis daryti įtaką į politinę,
finansinę, karinę ir kitokią bet kurios valstybės sritį,
kada nors norės tokios galimybės atsisakyti. Tačiau
tam, kad antroji visuomenės dalis išgyventų ir tuo
pačiu kurtų 1-ajai reikalingus produktus ir paslaugas,
nori nenori reikia dalį išteklių perleisti į 2-os
visuomenės dalies rankas. Taip per ilgesnį laiką reali
galia atitektų antrajai visuomenės grupei. Jei tik šioji
bus sumani, protinga, taupi, kantri, besimokanti.
Todėl spėju, kad kažkada šalia dvarų ir buvo
steigiamos karčemos, o jas galėjo steigti ne bet kas,
tiesiog šiaip sumąstęs, kad samdinys, gavęs iš pono
auksiną, jį ne sutaupytų ir investuotų ir galų gale
pats pasidarytų ponu, o tiesiog pragertų pono
karčemoje. Ir kitą dieną vėl viskas liktų taip, kaip
buvę. Ponui sugrįžo jo ištekliai tiek pinigais už
samanę, tiek fizinio darbo jėgos prasme, nes
samdinys ateis dirbti. Juk jam vėl reikia pinigų. Gal
smuklę aplenks, bet užsuks į priklausančią krautuvę
savo buičiai reikiamų daiktų taip vėl atiduodamas
pinigus.
Šiandien tai tebevyksta. Ką uždirbame, tą
išleidžiame ir dar pasiskoliname. Smegenys dirba
režimu - kaip čia ir dabar išvengti skausmo ir
nemalonių pojūčių bei gauti pasitenkinimo jausmą.
Nemanau, kad staiga, nei iš šio nei iš to tokioje
sistemoje iš esmės kas nors pasikeis. Gal tik atsiras
vienas kitas žmogus, kuris, imdamasis atsakomybės
už savo gerbūvį, finansinį išprusimą ir turėdamas
didelį norą ištrūkti iš šito darbo - vartojimo rato, ką
nors pakeis savo gyvenime, kad taptų savo
gyvenimo tikru šeimininku.
Apie NT (nekilnojamojo turto) vertę
Siūlau laikyti, kad bet kokio NT kainą sudaro
dvi dalys: objektyvi ir subjektyvi.
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Objektyvi kainos dalis. Objektyvumas - tai tas,
kas pamatuojama. Manau, šią kainos dalį sudaro
realios NT statybos išlaidos. Pastatyti tokį patį
pastatą Vilniuje Kaune ar kaime Skuodo rajone
kainuos apytiksliai tiek pat, jei nekreipsime į
nežymią dalį visų išlaidų sudarančias transporto
išlaidas bei reikalingų komunikacijų pajungimo
išlaidas. Į jas įeina išlaidos medžiagoms ir išlaidos
darbo užmokesčiui statybininkams, projektuotojams.
Jei statyba ne nauja, galima jos kainas perskaičiuoti į
šių dienų kainas turint medžiagų ir darbų
žiniaraščius su senomis kainomis. Neturint
patikimos informacijos apie seniau pastatyto NT
statybos kainą galima remtis tuo, kiek lygiai tokia
pati statyba kainuotų šiandien bei įvertinti
nusidėvėjimą.
Subjektyvi kainos dalis. Čia pasireiškia žmonių
psichologija, jų lūkesčiai. Todėl racionalumo čia ne
visada galima rasti. Apibūdinčiau šią kainos dalį,
kaip "finansinę nuomonės apie NT išraišką".
Visuotina nuomonė, kad NT yra geroje vietoje, pvz.,
senamiestyje, reikš ir aukštesnę tokio NT kainą.
Nors tas pats NT skirtingiems žmonėms su jų
skirtingais poreikiais turės skirtingą subjektyvią
vertę. Tiems, kieno poreikių neatitinka – nulinę, gal
ir neigiamą.
Įdomu tai, kad galutinė NT kaina ne visada
būna aritmetinė objektyvios ir subjektyvios kainų
suma. Jei subjektyvi kaina neigiama, objekto
galutinė sumokama kaina gali būti gerokai mažesnė
net už objektyviąją kainą. Taigi, kokia Jūsų įsigyto
NT kainos struktūra? Už ką mokėjote?

buvo. Nei buto, nei darbo, tik skola. Kur čia
nesąmonė? Pats kaltas, kad žioplas buvo ir bankui į
vergiją parsidavė? Palaukite, nesmerkite, čia ir patys
galėjote atsirasti, ar jūsų artimieji. Geriau
pasimokykite iš svetimų klaidų ir kitus paprotinkite,
ypač jaunąją kartą, kuri po kelių metų galvos
skolintis. Taigi, žmogelis pirko, o paskui pardavė
vieną ir tą patį butą. Na, gal kiek ir patrynė tą butuką
per porą metų (kas vadinama nusidėvėjimu), gal
kokį tūkstantėlį vieną kitą naujam šeimininkui
reikės, o gal ir nereikės įdėti, kad atstatytų butą į
pradinę būklę. Panašiais atvejais nusidėvėjimo suma
yra niekingai maža, kad į ją kreiptume dėmesį. Iš
esmės butas tai tas pats, tik jo kaina kita. Tačiau ar
butas pats nuvertėjo, ar per porą metų išvirto sienos,
iškrito langai, supuvo visas namas(?), ar pinigų vertė
buvo pakeista? Butas koks buvo, toks liko. Pinigai
atėjus krizei buvo padaryti vertingesniais. Tai kodėl
mūsų šalyje tokia keista tvarka – bankas duoda
mažai vertingus pinigus, o atgal nori tokio paties
kiekio, bet iš tiesų visai kitos, didesnės vertės
pinigų? Tik apie tą vertę – nei pusės žodžio. Daiktas
tai vienas ir tas pats koks buvo, toks ir liko.
Piniguose negyvensi, jų nesuvalgysi, jais nevažiuosi,
jų kaip tokių išvis nereikia, reikia to, ką galimą už
juos įsigyti. Logiška būtų taip: jei jau davei žmogui
pinigų butui įsigyti, tai ir pasiimk atgal tą daiktą, už
kurį davei pinigus, jei pačių pinigų skolininkas
neturi. Už daikto nusidėvėjimą gali pareikalauti iš to
žmogelio dar susimokėti. Tai turėtų būti viskas, į ką
bankas turėtų teisę, arba į daiktą, arba į jo vertę
pinigais tuo metu, bet ne į nominalų pinigų kiekį.
Reikalavimas grąžinti paskolintą pinigų kiekį
niekaip neatsižvelgiant į to kiekio vertę mano
manymu yra įteisintas apiplėšimas. Tai tebevyksta, o
mes, visuomenė, tai laikome normaliu ir savaime
suprantamu dalyku.

Tęsiame NT temą
Sveikoje normalioje visuomenėje tokios tvarkos
manau nerastume. Koks skirtumas, kaip yra
likusiame pasaulyje, jei mūsų kieme, toje pačioje
Lietuvoje yra tokios nesąmonės. Ir beveik visiems
tai yra normalu, na, nebent patiems skolininkams gal
rūpi, ar taip iš tikro gali būti. Išjunkime TV,
nekalusykime
ten
apsimetančių
protingais
„analitikų“. Tarkime, sumąstė žmogelis, kad jam
labai reikia įsigyti butą. Na taip reikia, kad naktimis
nebemiega. O pinigų savų nėra. Nuėjo žmogelis į
banką. Tas geras visiems buvo ir kiekvienam po
pusę milijono iki grabo lentos skolindavo. Ir gavo
žmogelis paskolą, kokius porą šimtų tūkstančių
kukliai
dėžutei
beprotnamyje,
atsiprašau,
daugiabutyje įsigyti. Atėjo pabaisa Krizė, atėmė iš
žmogelio darbą. Bankas irgi atėjo, paprašė paskolos
atgal. Žmogelis sako – neturiu darbo, taigi nėra ir
pinigų. Bankas – parduok savo butuką ir atsiskaitysi.
Žmogelis ėmė ir pardavė. Bet baisioji Krizė suėdė
dideles butų kainas ir žmogelis, pagyvenęs už
skolintus porą šimtų tūkstančių įsigytame bute, po
poros metų pardavė tą butą už visus šimtą. Ir liko
bankui skolingas dar 65 000, mat šį tą jau gražinęs

Panagrinėkime „Kortelę kasdien“
Lietuvoje veikiantys bankai susivienijo projekte
"kortelė kasdien". Jų projektą galima panagrinėti
internete, puslapyje tokiu pačiu pavadinimu. Taigi,
panagrinėkime. Cituoju ten pateiktą info ir rašau,
kaip man atrodo. O jūs spręskite, kas teisus.
Atsiskaitydami mokėjimo kortele:
 Nesinešiojate daug grynųjų, todėl jaučiatės
saugiau.
Komentaras: nieko panašaus, saugiai jaučiuosi,
kai kišenėje turiu bent kiek daugiau grynųjų, nei
man prireikia visoms einamosioms ir bent daliai
netikėtų dienos išlaidų apmokėti. Juk ne visur
korteles priima, ne visur yra bankomatai ir dar ilgai
taip bus.
 Kiek turite pinigų, žinote tik jūs patys.
Komentaras: didesnės nesąmonės sugalvoti
matyt nepavyko. Kiek aš turiu grynų pinigų kišenėje,
žinau tik aš. Aišku, jei atidaręs piniginę imu saują
13
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banknotų ir pradedu mojuoti į kairę ar dešinę, tai
apie mano pinigus sužinos ir kiti. Gal net atimt kas
sugalvos. O kortelėje esančią sumą žino bankas. Be
to, ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kodėl
nelaikau pinigų kortelėje - bankas turi galimybę bet
kada net ir be mano žinios blokuoti mano kortelę,
nurašyti pinigų, dar ką nors iškrėsti. Galite tik
įsivaizduoti, kiek turėsite reikalų ir nepatogumų, kol
atstatys jūsų sumą sąskaitoje, jei paaiškės, kad tai tik
techninė klaida, o ne nurašymas skolos kokiai
"sodrai", apie kurią net nenutuokėte.
 Skirtingai nei netekus grynųjų, 99,8 proc.
atvejų praradus kortelę pinigai joje lieka
saugūs.
Komentaras: Netekęs grynųjų aš savo
nuostolius žinau čia ir dabar, jų dydis yra apribotas
prarasta suma. Praradus kortelę yra krūva reikalų,
nervų ir išlaidų, kol užblokuoji sąskaitą, kol
pasidarai naują kortelę. Visa tai yra visų pirma laiko
sąnaudos, kurių nevertiname.
 Taupote laiką – netenka vargti ir laukti, prie
kasos skaičiuojant centus.
Komentaras: Pastebėkite, kaip paniekinamai
pateikta info apie žmones, skaičiuojančius SAVO
pinigus. Jei pinigų yra, sutikit, kad joks vargas juos
skaičiuoti. Be to, jei banknotą paduodu aš, tai grąžą
man atskaičiuoja kasininkė, ji dirba, o ne aš. Be to,
laiko čia prarandame mažai - jo kur kas daugiau
prarandame tuščiai vėpsodami visokius klyno show
per TV bei slankiodami po prekybos centrus, kol
sumąstome, už kokį šlamštą išmesime savo pinigus.
 Negaištate laiko eilėse prie bankomatų.
Komentaras: Nesupratau. Jei man reikia
pasiimti grynųjų, o prieš mane jau stovi keli eilėje
prie bankomato - laikas gaištamas.
 Už prekes ar paslaugas sumokate taip pat
greitai kaip ir grynaisiais pinigais.
Komentaras: Nesąmonė. Tai reikia žiūrėti
kiekvienu konkrečiu atveju. Jei strigo ryšio linija negalėsite išvis apmokėti, jau nekalbant apie
delsimą.
 Mokesčius galite sumokėti internetu – ir
pigiau, ir greičiau.
Komentaras: Nors vienas vienintelis privalumas
iš čia išvardintų į temą. Internetinė bankininkystė
tokiu atveju geras dalykas. Tik tam užtenka
sąskaitos banke, kortelės išsiimti nebūtina.
 Nebeturite skaičiuoti patys – už jus tai
padaro bankų atsiskaitymo sistema.
Komentaras: STOP, ATSARGIAI, vienas iš
didžiausių trūkumų pateiktas kaip koks privalumas!
Mulkiai, na kam jums pinigai ir jų skaičiavimas?!
Kitais žodžiais - jei jūs patys nevaldote situacijos,
nesekate savo pinigų, reiškia, jūs NEVALDOTE
SITUACIJOS savo piniginėje. Tai kas ją tada valdo?
 Nevargstate, skaičiuodami, kiek liko pinigų
– apie tai jus bet kuriuo metu gali informuoti
SMS žinutė.

Komentaras: Galima drąsiai pakartoti: STOP,
ATSARGIAI, vienas iš didžiausių trūkumų pateiktas
kaip koks privalumas! Mulkiai, kam jums pinigai ir
jų skaičiavimas?! Kitais žodžiais - jei jūs patys
nevaldote situacijos, nesekate savo pinigų, reiškia,
jūs NEVALDOTE SITUACIJOS savo piniginėje. Ar
tai vargas suskaičiuoti SAVO uždirbtus pinigus?
„Mano biudžetas“
Toliau tęsiame internete esančios informacijos
apie asmeninių finansų tvarkymą analizę. Šio įrašo
taikinys - vieno banko siūloma paslauga "Mano
biudžetas".
Nesu šio banko klientas, todėl kaip ten viskas
veikia, negaliu išbandyti. Tam reikia turėti sąskaitą
tame banke ir naudotis jų internetinės
bankininkystės paslauga. Remiuosi tik pateikiama
reklamine medžiaga. Pamąstymams manau to
pakanka.
Reklaminis tekstas: "Skiltyje „Mano biudžetas“
jūs galėsite lengvai sekti visas savo pajamas ir
išlaidas, nepriklausomai nuo to, kiek sąskaitų ar
mokėjimo kortelių naudojate. Grafikuose galėsite
stebėti atskirų išlaidų grupių pasiskirstymą,
pavyzdžiui, išlaidos maistui, degalams, laisvalaikiui
ir kt. Savo esamos finansinės situacijos įvertinimas
yra pirmas žingsnis norint pradėti valdyti savo
biudžetą, išmokti taupyti ar įgyvendinti svajones."
Iš karto klausimas - jei noriu įvertinti VISAS
savo pajams ir išlaidas, kaip tą galima padaryti, jei
pajamos ar išlaidos buvo gautos ar išleistos ne per
banko sąskaitą? Bet čia ne esmė. Nes tokią
papildomų išlaidų ar pajamų grynais įvedimo
galimybę galima suprogramuoti. Tai būtų dar
įdomesnė informacija bankams ir tam tikroms
valdiškoms struktūroms apie jūsų grynuosius, kiek
gi iš tiesų jų turite, kiek pvz., jums atvežė emigravę
giminaičiai. Įdomiau kitas dalykas - kas ir kaip gali
garantuoti, kad visa šia informacija nepasinaudos
bankas savo reikalams? Reikia suvokti, kad
garantijos, jei šia paslauga naudojatės, nėra. Yra ten
aišku visokios konfidencialumo sutartys ir panašiai.
Tai šamštas lengvatikiams. Informacija apie jūsų
asmeninį biudžetą gali būti kiek saugesnė tik vienu
atveju - jei ji yra saugoma tik jums žinomoje vietoje.
Iš tokių duomenų bankas gali pavyzdžiui žinoti,
kiek, kada ir kam išleidžia tarkim Mažeikių
gyventojai. Ta informacija būtų labai įdomi
prekybininkams,
pvz.,
organizuoti
įvairias
marketingines akcijas tam tikroms prekėms tam tam
tikru metu.
Reklaminis tekstas: "Pamirškite apie čekių
rinkimą ir kitus darbus skaičiuojant savo išlaidas.
Naudokitės įrankiu „Mano biudžetas” ir visas savo
pajamas ir išlaidas matysite susistemintas į atskiras
grupes. Visus mokėjimus atlikite interneto banke, o
prekybos vietose atsiskaitykite mokėjimo kortele 14
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tai jums padės geriau kontroliuoti savo biudžetą. Jūs
galėsite tiksliai ir detaliai žinoti ne tik, kiek pinigų
išleidote ir kiek dar liko, bet ir kam išleidote, kur
galite sutaupyti. Taip pat galėsite išlaidas priskirti
tam tikrai išlaidų grupei ar pogrupiui, vėliau
perskirstyti ar pakeisti kategoriją. Pavyzdžiui,
parduotuvėje pirkote ir maisto, ir drabužių, bet norite
šias išlaidas išskaidyti į skirtingas kategorijas, nors
mokėjote už viską bendrai."
Vyksta skatinimas viską mokėti tik kortele, kad
bankas matytų, kiek kam išleidžiate. Peržiūrėkite
mano ankstesnį įrašą apie bankinės kortelės
naudojimą ("kortelė kasdien"). Nes nebenoriu
kartotis, kad ir čia plaunamos smegenys, kad tik
patys neskaičiuotumėte... Situaciją JAUČIATE IR
VALDOTE tik tada, kai patys viską skaičiuojate.

sukūrimą. Tik nereikia sakyti, kad tai per sudėtingi
dalykai jauniems žaidėjams. Jie protingesni nei
suaugusieji įsivaizduoja.
Ir šiaip, pasigedau informacijos, suprantamai
išaiškintos vaikui, kas yra pinigai, kokie jų kūrimo
principai, kaip veikia ir kokius dalykus turėtų atlikti
bankinė sistema. Taigi, mano manymu, tam, kad šis
žaidimas išties prisidėtų prie formuojančio atsakingą
ir savarankišką asmenybę finansinio žmogaus
išsilavinimo, dar reikia padirbėti.
Sąvokos
spekuliavimas“

„taupymas,

investavimas,

Kas yra taupymas?
Pagal informaciją, rastą internete, šitas žodis
reiškia dalies ar net viso uždarbio, ar kokio daikto
(pvz., grūdų) atidėjimą ateičiai. Dar taupymas
apibrėžtas kaip "pajamų ir vartojimo išlaidų
skirtumas". Nors tai nėra visai tikslu, jei tas
nedaroma sąmoningai, tai greičiau tiktų vadinti
likučiu.
Taigi, taupyti, tai reiškia ateičiai atidėti dalį to,
ką turime šiandien ir galime šiandien čia ir dabar
suvartoti. Priežastys, dėl ko taupoma, gali būti
įvairios, jų nevardinsiu. Apsiribosiu tuo, kad
taupymas tampa įdomesnis ir svarbesnis, kai žmogus
žino, kodėl jis tai daro. Pavyzdžiui, nori sukaupti
šešių mėnesių „finansinę pagalvę“.
Kas yra investavimas (investicijos)? Tai jau ne
lietuviškas žodis, daliai žmonių jo prasmė iki šiol
gali būti neaiški. Pasikapsčius internete randu, kad
šio žodžio prasmė yra tokia: tai į kažką įdėtos lėšos,
pinigai, vertybės. Daugeliu atvejų investavimu
laikomas pinigų įdėjimas su tikslu po kažkiek laiko
atgauti didesnę sumą nei buvo įdėta.
Mano manymu, tvirto ryšio tarp taupymo ir
investavimo nėra. Nes investavimu galima pavadinti
bet kokias, nebūtinai iš santaupų atidėtas išlaidas
investavimui, kurios po kurio laiko sugrįžo didesnės.
Taigi, visos kitos išlaidos, kurias patiriame, ir kurios
nei pačios grįžta, nei atneša su savimi dar daugiu
lėšų mums į kišenę, NĖRA investicijos.
Taigi, investuojame, įdedame lėšas kažkur tam,
kad atgautume ką įdėjome ir dar daugiau. Verta
prisiminti apie užsienio investuotojus Lietuvoje. Tai
viso labo žmonės, dedantys savo pinigus tam, kad
juos paskui atgautų. O kalbos apie darbo vietų
kūrimą, žmonių gerovę mažai ko vertos.
Investuotojai darbo vietų sukurs tik tiek ir leis
darbuotojams tik tokį gerovės lygį, kuris užtikrins jų
įdėtų lėšų grįžimą ir dar prieaugį. Jei mes patys
esame investuotojai, argi elgtumėmės kitaip?
Taigi, atidėdami nuo dabarties vartojimo
sutaupėme, per metus kitus trečius sukaupėme
ateičiai tam tikrą lėšų kiekį. Aišku, norime, kad tai
išliktų, išsaugotų vertę, o jei dar lėšos padidėtų, tai
būtų visai gerai. Čia ir kyla labai gerai žinomas

Panagrinėkime „Pinigėnus“
Benaršydamas informaciją apie finansus radau
ir vieno banko mokomąjį žaidimą, kurį galima rasti
pinigenai.lt.
Viskas ten gražu. Pažaidžiau viską, kas
siūloma. Man nepatiko. Visiškai.
Atidžiau pastudijuokite, į kokią amžiaus grupę
nukreiptas šis žaidimas. Tai kone pati imliausia
informacijai amžiaus grupė. Tai, kas įlenda į galvą
šiame amžiuje, išlieka ilgam. Atkreipkite dėmesį,
kas ruošė ir adaptavo šį žaidimą. Teisingai, įvairūs
ekspertai, išmanantys savo darbą. Sociologijos ir
psichologijos srityse. Dalykuose, kurie dažnam
žmogui kelia abejingumą. Pasigilinkite, kas parašyta
šio žaidimo pristatyme, jo tiksluose. Tada patys
pažaiskite, kad pamatytumėte ir nuspręstumėte, kiek
"į temą" keli mano pastebėjimai.
Taigi, mano pastebėjimai ir nuomonė apie šį
žaidimą. Manau, kad šiuo žaidimu, per sąmonę ir per
pasąmonę žaidžiančiajam diegiama tam tikra
programa, kurią jis turėtų pritaikyti (visai nesvarbu,
kiek sąmoningai, svarbu, kad taikytų) savo
gyvenime ateityje. Prisiminkit žaidėjų, kuriems
skirta, amžiaus grupę. Mano manymu, čia dar visai
jaunam žmogui programuojama:
1. paklusnaus nemąstančio vergo požymiai
(žaidime dėl pinigų turi dirbti fizinį darbą
(pamąstymui - kiek uždirba bankininkų viršūnėlės,
kiek ten pastangų ir koks jų dėka produktas
sukuriamas?), ir dar tokį, kur mažai lavinamas
mąstymas);
2. siekimas uždirbti pinigų egoistiniams
materialiems ir jusliniams poreikiams patenkinti
(žaidime ką uždirbai, tą išleidi savo daiktams ar
malonumams, nieko neradau apie labdarą, pagalbą
artimui).
3. įprotis išleisti tai, ką uždirbai ir vėl dirbti kad
išleistum, t.y., sukimasis savotiškame darbovartojimo rate (žaidime neradau nieko apie
investavimą, aktyvų įsigijimą, savo pinigų šaltinio
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klausimas "KĄ DARYT?". Atsakymas - investuoti.
Įdėti lėšas taip, kad jos išliktų ir netgi didėtų
keičiantis žmonėms, laikams, santvarkoms. Apie tai
skaitykite sekančiame straipsnelyje.
Investavimą siūlau skirti į tokias rūšis:
1. Aktyvus investavimas. Įdedame lėšas ten,
kur patys kiek įmanoma daugiau įtakojame ir
rūpinamės jų augimu, domimės kaip tą daryti,
saugome nuo galimų grėsmių ir sprendžiame, kaip
kur ką su įdėjimais nuveikti, kad gauti didesnę
grąžą. Vienas pavyzdžių - nuosavas verslas.
2. Pasyvus investavimas. Įdedame lėšas ten,
kur patys po įdėjimo neturime įtakos. Tiesiog
tikimės, kad viskas bus gerai, kad globalios jėgos ir
geri dėdės pasirūpins, kad mūsų įdėjimai augtų ir
mums sugrįžtų didesni. Vienas galimų pavyzdžių investicinis gyvybės draudimas, investiciniai fondai.
Visiškai gryno nei pirmo nei antro tipo
investavimo greičiausiai nebūna. Vienur yra daugiau
aktyvumo, kitur - pasyvumo.
Atskirai reiktų paminėti spekuliavimą. Kartais
tai tapatinama su investavimu. Tačiau mano
manymu yra ne visai taip. Spekuliavimas yra
prekybinė operacija, kai iš vieno daiktą perki pigiai,
kitam tą patį daiktą parduodi brangiai. Papildomos
naujos vertės, naujo daikto nuo tokių veiksmų
neatsiranda. Tik kainų skirtumas lieka kišenėje.
Todėl spekuliavimas gal ir gali būti vienas iš
aktyvaus investavimo būdų turimų sutaupytų lėšų
padidinimui. Lygiai taip pat tai yra būdas ir jas
prarasti - nupirkau rodos pigiai, bet kainos dar krito,
pinigų reikia, tenka parduoti pigiau nei nupirkau.
Galime
tai
pavadinti
"aktyviu
neigiamu
investavimu".
Tačiau
vis
tik
nelaikyčiau
spekuliavimo investavimu, nes ši operacija
nesukuria naujos, iki tol nebuvusios vertės, o žaidžia
su pinigų kiekiu už esamą konkrečią vertę.

bankrutuos. Ketvirta - bet kokioje įmonėje yra
asmenys, vadinami savininkais. Jų veikla yra
organizuoti įmonės veiklą, t.y. patirti išlaidas, bet
tokias ir tiek, kad ateitų pajamos, didesnės nei
patirtos išlaidos. Tai kas lieka - jų pelnas.
Taigi, finansų įmonė kaip ir bet kokia normali
verslo įmonė veikia taip, kad visų pirma uždirbtų.
Todėl ir daro tai, kad uždirbtų: kažką parduoda
klientams. Jei mes kažką nupirkom - uždirbo. Ar iš
to gavome naudos ir mes? Čia jau patys galvokite.
Joks bankas nėra kažkokia gera būtybė, kuri mums
esą labdaringai stengiasi padėti. Kaip ir į maisto
prekių parduotuvę duoną atveža ne tik todėl, kad jūs
norite valgyti, o todėl, kad dėl savo noro valgyti
jiems už tai atnešite mainais savo pinigus.
Supraskite, ko norite, kai kažką perkate iš banko,
skaičiuokite, ar jums apsimoka iš banko ar kitos
finansų įmonės pirkti, pvz., paskolą.
Dar keli patarimai, kurie padės, tereikia veikti
pagal juos:
1. pamirškite iliuzijas, kad kažkas, neskaitant
artimiausių žmonių, šeimos, (valdžia, fondai, sodra,
bažnyčia, toliau tęskite patys) jumis kaip nors
pasirūpins.
2. pamirškite iliuzijas, kad štai, kažkam duosite
lėšų, ir kažkas už jus jums tų pinigų (su tokia pačia
verte) uždirbs ("prasuks") daugiau nei kad įnešit, o
jūs sau gyvensite atsipūtę. Apskritai, kodėl kažkas
turėtų norėti jums parūpinti daugiau pinigų nei kad
sau pačiam?
3. Visada prisiminkite, jei pinigai, ar kitas turtas
yra ne jūsų rankose, jei juos patikėjote kažkam
kitam, rizika, kad jūs jų neatgausite, yra visada.
4. Turėkite kuo mažiau bankų sąskaitų. Pilnai
pakanka vienos.
5. Sąskaitoje nelaikykite daugiau pinigų nei jų
reikia jūsų tipiniams einamiesiems pavedimams
padaryti. Geriausia pinigus įnešti prieš pat
planuojamą mokėjimą. Jei pajamos iš darbo ar kitur
pervedamos į sąskaitą, kuo greičiau nusiimkite,
palikdami tik tiek, kiek reikia planuojamiems
artimiausiems tipiniams pavedimams.
6. Nelaikykite bankuose indėlių. Neturėkite
jokių bankinių produktų, įskaitant investicinį
gyvybės draudimą, kur tenka nuolat iš savo kišenės
mokėti įnašus.
7. Jei turite skolų, kuo greičiau grąžinkite ir
daugiau
nesiskolinkite.
Greitesniam
skolos
grąžinimui nuo bet kokių pajamų atidėkite tam tikrą
procentą, pvz., dešimt, atiduoti skolų padengimui.
Svarbu! Kad neįklimptumėte į skolas, visų pirma
skirkite skolinimąsi pvz., verslo įmonių, kurios turi
pinigų, bet naudoja banko, o ne savo pinigus, nors
turi kuo padengti skolą esant reikalui, nuo
skolinimosi, kai "trūksta iki algos" - tai yra žudantis
atvejis daugeliui. Deja, bet privalote mokėti
išgyventi su tiek, kiek turite pajamų. Tai žiauru, bet
jei skolinsitės trūkumams padengti, bus dar žiauriau.

Kaip išvengti greitų paskolų ir kitų bėdų su
finansais
Pradėkime nuo to, kad būkite kritiški viskam,
kas čia parašyta, aklai netikėkite nei vienu žodžiu.
Patys viską permąstykite, pasverkite, įvertinkite,
susiraskite kitų šaltinių. Domėkitės, mąstykite ir
spręskite savarankiškai. Tai svarbiausia.
Toliau.
Dažnai dalis žmonių į bankus ar kitas finansų
įstaigas žiūri su kažkokia pagarbia baime. O jų
atstovų klauso išsižioję lyg ten didžiausia gyvenimo
išmintis lietųsi. Supraskime, kad bet kokios
finansinės institucijos yra verslo vienetai, kaip bet
koks uab'as. Tai viena. Antra - bet koks darbas, bet
kokia darbinė veikla visų pirma pareikalauja
sąnaudų. Nėra jokios veiklos be sąnaudų. Trečia, jei
įmonė patirs tik sąnaudas, jei ji nesugebės uždirbt
pinigų daugiau nei reikia padengti daromoms
sąnaudoms dėl savo atliekamų funkcijų, ji tiesiog
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8. Jei atsiskaitymams įpratote naudoti banko
kortelę - laikykite tai žalingu įpročiu ir meskite.
Kortelė – tik debetinė ir tik pinigų nusiėmimui.
Kitiems atsiskaitymams, visur kur tik įmanoma,
naudokitės grynaisiais.
9. Pagalvokite apie saugią vietą gryniesiems ir
kitoms turimoms vertybėms, dokumentams.
Prisiminkite, kad daugelis apiplėšimų įvyksta dėl
informacijos nutekėjimo, kai gal patys per daug
parodote (net artimiems, patikimiems žmonėms), kur
ką ir kiek turite. Todėl įpraskite laikyti liežuvį už
dantų, kai kalba pasisuka apie jūsų pinigus ir kitus
turto reikalus. Pasidomėkite, kiek kainuoja įvairūs
turto draudimai ar seifo banke nuoma. Kartais,
priklausomai nuo to, kiek ko turite saugoti, tai gali
būti pigesni reikalai nei įsivaizduojate, ypač jei
šeimoje keli nariai „susimetate“.
10. Turėkite atsidėję saugioje vietoje, tik jums
žinomoje ir lengvai pasiekiamoje grynais sumą,
reikalingą išgyvenimui bent 6 mėnesiams, tam
atvejui, jei staiga nutrūksta gaunamų pajamų srautas.
Kaip visada nėra iš ko, bet privalote dėl savęs ir savo
artimiausių žmonių tai sukaupti.
11. Galvokite, gilinkitės, ieškokite, domėkitės,
kur iš tiesų būtų geriausia nukreipti likusius po
būtinų išlaidų pinigus.
12. Jei yra galimybė patiems užsiauginti maisto
- auginkite, jei turite galimybę patys pasigaminti sau
reikalingus daiktus ar rūbus - gaminkite, jei yra
galimybė ką nors išmokti, kas gyvenime pravers
(nors šiam momentui atrodo, kad nereikia) išmokite, įsigykite gerus ilgaamžius kasdienio
naudojimo daiktus. Jei turite galimybę pagelbėti ar
bent pamokyti kaimyną - būtinai taip ir padarykite.
Neprapulkite vieniši - bendraukite. Jei nėra
galimybių – atraskite. Niekas už jus jums galimybių
neatneš. O kodėl turėtų?

įtakingu, jei nėra su kuo visu tuo nuoširdžiai
pasidžiaugti ir ta sėkme pasidalinti.
O į ką investuoti savo uždirbtus atliekamus
pinigus, kad jie nenuvertėtų ir net padaugėtų? Vieno
atsakymo nėra. Ir aš nesiimu būti tuo žinančiuoju.
Ieškokite, spręskite patys. Jūsų pinigai ir kiti finansų
klausimai – jūsų problemos. Neturėkite pinigų nei
kitokio turto – neturėsit SU JAIS SUSIJUSIŲ
problemų. Kad problemos tada bus kitokios, čia jau
atskira tema.
Prisiminkime, kad apčiuopiamos vertybės
(prekės ir paslaugos) sukuriamos žmonių protu ir
darbu (o ne vien darbu, ar vien protu). Ir jos turi
vertę tada, kai tinkamos vartoti kitiems
žmonėms, neša jiems naudą, tenkina poreikius,
kai jas galite iškeisti į kitų žmonių sukurtas jums
reikalingas gėrybes. Tai vadinasi vienu žodžiu –
parduoti. Kad galėtumėte parduoti – turite daryti
tai, ko tikrai reikia kitiems. Nes kitaip
neparduosite. Neišsikeisite, neišmainysite į tai, ko
reikia jums.
Išleiskite mažiau, nei gaunate pajamų. Ir
niekada nesiskolinkite vartojimo išlaidoms. Pajamos
visada turi likti didesnės už išlaidas. Jei nepadidinate
pajamų – peržiūrėkite ir sumažinkite išlaidas, kad
jos neviršytų jūsų pajamų. Ieškokite būdų tai
įgyvendinti.
Mano manymu, geras būdas yra investuoti
laisvus pinigus į nuosavą verslą. Kad ir smulkų. Kuo
daugiau žmonių savarankiškai sugebės tvarkytis su
savo pinigais, ugdys savo verslumą ir tai perduos
savo vaikams, kuo jų daugiau užsiims veikla, iš
kurios turės finansinės naudos, kuo daugiau jausis
esą savarankiški ir galintys patys savimi pasirūpinti,
tuo turtingesnė ir saugesnė bei draugiškesnė
visuomenė tapsime. Tikrai gaila, kad valstybiniu
lygiu smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas po šiai
dienai tėra tik skambūs žodžiai. Nemažai žmonių,
pabandę to imtis ir atsitrenkę į dirbtines,
nereikalingas užtvaras, praranda verslumą ir
iniciatyvą bei norą kažką patys padaryti dėl savo
gerovės, kad nebūtų našta valstybei. Socialinę
valstybės sistemą vertėtų pertvarkyti taip, kad
žmonės kuo mažiau norėtų būti valstybės
išlaikytiniai ir samdiniai, o jaustųsi patys savo krašto
ir savo gyvenimo šeimininkais.
NIEKADA nedirbkite TIK dėl pinigų. Veikla,
už kurią jums moka, privalo jums patikti. Kitaip
būsite tiesiog nelaimingi.
Dar manau, kad verta turėti nesunkiai
privažiuojamą lopinėlį žemės, su šuliniu ar vandens
gręžiniu jame, su gabaliuku miško. Jokios krizės
nebaisios, kai turi vandens atsigerti, vietos
užsiauginti maistui, susiręsti kad ir kukliai pastogei
nuo šalčio ir lietaus, malkų pastogę apšildyti.
Ir dar kartą – jei ketinate investuoti, privalote
tuo domėtis ir gilintis. Negalima savo uždirbtų
pinigų palikti kitų valiai. Tikėjimas, kad kiti jums

Vėl perskaitykite patį pirmą šio straipsnio
sakinį.
Papildomai, ištrauka iš vieno senesnio mano
straipsnio, į ką investuoti, kai aplink tiek pavojų?
Pirmiausia investuokite į savo sveikatą. Jei
tikite, kad viskas, ko reikia dėl sveikatos, tai
nusipirkti vaistų, jums tuo labiau derėtų susirūpinti
savo sveikata. Galbūt pakeisti mitybą, gal užsiimti
mankšta, mesti rūkyti, nustoti vartoti alkoholį. Nieko
verta viskas, ką turite, jei sergate. Dar investuokite į
šiltus, gerus ir jaukius santykius su namiškiais,
kaimynais, giminėmis, aplinkiniais. Tada ir
įvairios negandos mažiau baisios, kai yra daug
teigiamai jūsų atžvilgiu nusiteikusių ir galinčių
padėti žmonių. Tačiau jei su jumis kiti žmonės
bendrauja tik tam, kad turėtų naudos, arba tik dėl
finansinės naudos jūs su kitais bendraujate, arba
visai nebendraujate, jūsų santykių sritis apleista ir
laukia dėmesio. Nėra prasmės būti turtingu, įžymiu,
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uždirbs pinigų tiesiog už tai, kad jūs davėte jiems
savo pinigus, yra vienas pražūtingiausių.
Žinios apie finansus nėra nei sunkios, nei
nesuprantamos, nei sudėtingos, kaip kad bandoma
įteigti. Tik reikia patiems domėtis.
Netikėkite autoritetais, tačiau klausykite jų, bet
kritiškai vertinkite, ką jie sako. Nes ir jie klysta. Ką
galima pasakyti apie garsų vieno banko prezidento
patarėją, kuris viešai studentams pasakė, kad už
paskolą įsigytas namas, kuriame gyvena, yra
investicija? Negi autoritetas nežino, kad investicija,
duodanti teigiamą grąžą, yra tik tuo atveju, jei
įsigijote namą tam, kad parduotumėte brangiau nei
pirkote, arba namą išnuomojate. O jei gyvenate
name, neketindami jo parduoti, tai patiriate
vartojimo išlaidas, o ne turite investiciją.
Ir dar kartą.
Vėl perskaitykite patį pirmą šios dalies sakinį.

Mažos pajamos, kaip tai suderinama su
finansų valdymu?
Gaudavau pastebėjimų dėl to, kad esą finansų
tvarkymasis įmanomas tik turint didesnes pajamas, o
štai esant situacijai „nuo algos iki algos“, ar kai yra
vaikai arba kai pvz. dėl namie esančių ligonių globos
išlaidų esą jau niekas netinka, nei kokios nors
taupymo taisyklės, ir apskritai, viskas su finansų
valdymu nesąmonė ir kam tuo užsiimti. Taigi,
pamėginsiu aptarti, kaip turėtų būti su finansų
valdymu, kai žmogaus pajamos yra mažos. Visa tai
siūlau nepriiminėti aklai, o gerai ir konstruktyviai
kritiškai permąstyti. Konstruktyvūs pastebėjimai ir
pasiūlymai yra laukiami.
Sutinku, kad yra tam tikras minimalus
egzistavimo lygmuo, kuriam patenkinti vien tam kad
išgyventum, reikia tam tikro kiekio resursų: tam
tikras maisto kiekis, pastogė, rūbai, vaistai ir
panašiai. Resursų trūkumas mažina galimybes
išgyventi. Visai be jokių resursų neišgyvensim, čia
suprantama.
Resursams dėl gyvenimo ir pragyvenimo įgyti
vienas iš būdų yra juos nusipirkti už pinigus.
Reikalas tas, kad kokios nors metrologiškai
pagrįstos ir patikimos metodikos, kaip nustatyti tą
tikrąjį minimalų lygmenį, kiek gi pakanka pinigų
pragyvenimui, bent man kol kas nepavyko surasti.
Taigi, lieka erdvė interpretacijoms, kas yra tas
minimumas. Vienam tai gali būti šimtas litų per
mėnesį, o kitam ir dešimt tūkstančių per mėnesį, kad
minimaliai pagal jo supratimą pragyventi, gali būti
per mažai.
Toliau. Kaip bežiūrėtume, tėra du būdai mažų
pajamų situacijos gerinimui. Ir tai yra tie patys, kaip
ir bet kokio dydžio pajamų atveju: didinti pajamas
ir mažinti išlaidas.
Sutinku, kad yra situacijų, kai išlaidų mažinti
nėra kur, nes jų sumažinimas gresia žmogaus
egzistencijai, pvz., atsisakymas vaistų, šildymo ir
panašiai gali grėsti ir gresia greitesniu sveikatos
praradimu, net mirtimi.
Todėl išlaidų mažinimas dešimčia procentų
atidėjimams taupymui nuo bet kokių, kad ir
mažiausių pajamų, turi būti labai gerai pamatuotas ir
įvertintas, ar konkrečiu atveju nepridarys daugiau ir
greičiau žalos, nei duos naudos.
Iš kitos pusės, lieku prie nuomonės, kad jei
pajamos tarkim tik šimtas litų per mėnesį, o
egzistencinių išlaidų konkrečiu atveju minimumas
yra keturi šimtai litų, tai yra, trūksta dar trijų šimtų,
tai atidėtieji dešimt litų ir taip blogos situacijos
nebepablogins tiek, kad būtų reikšmingas skirtumas.
Trūksta trijų šimtų, ar trijų šimtų dešimties litų.
Koks jau skirtumas. Ar taip ar taip, vis tiek blogai.
Einame prie kito situacijos gerinimo būdo –
pajamų didinimo. Iš karto klausimas: ar mažų
pajamų gavėjas objektyviai žiūrint tikrai yra tokios

Kiek už mėnesį? Ar už metus?
Atkreipiau dėmesį, kad daug tautiečių
skaičiuoja savo pajamas už mėnesį. Manau, kad toks
skaičiavimas daugeliu atvejų nėra nei tikslus, nei
prasmingas. Mėnuo nelygu menėsiui, pajamos gali
skirtis. Arba gaunama pajamų ne už mėnesį, o už
konkretų darbą, kuris truko kitą laiko periodą. Todėl
siūlau pereiti prie savo visų metinių pajamų
skaičiavimo. Būtent taip skaičiuojamos pajamos, o
darbo pasiūlymuose įrašomas siūlomas atlyginimas
(dar reikia žiūrėti, prieš ar po mokesčių, dažniau –
prieš mokesčius) Vakarų šalyse.
Mano manymu, taip patys sau tiksliau matome
savąsias pajamas, o paskaičiavę vidurkį, kiek
vidutiniškai gauname per mėnesį, išsivaduojame nuo
apgaulingų iliuzijų, kai tik vieną mėnesį gavę
didesnes pajamas laikome, kad jos tokios pačios yra
ir visus kitus mėnesius. Juk ne paslaptis, kad ne
vienas, kai atsako į klausimą apie pajamas, pasigiria
(vis tie kompleksai...) didesnėmis, imdamas
geriausią kažkada buvusį mėnesį. Ir taip apgauna
save, nenorėdamas pripažinti, kad pajamų lygis iš
tiesų yra žemesnis ir ne viską šiuo metu iš tikro gali
sau leisti, ką galėtų, jei turėtų pajamas, apie kurias
sako kitiems.
Dar kitas pajamų skaičiavimas, kuris man taip
pat patinka – kiek pajamų į rankas vidutiniškai
ateina per darbo dieną ar darbui skirtą valandą.
Skaičiuokime savo metines pajamas po
mokesčių, taip tiksliau matysime situaciją apie savo
pajamas.
Tą patį siūlau daryti ir su išlaidomis. Tai padės
įvertinti, kokią dalį pajamų išleidžiame. Ir jei jūsų
metinės išlaidos sudaro 50 proc. ir daugiau nuo
metinių pajamų, jums derėtų pamąstyti apie savo
asmeninių finansų (ne)valdymą.
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būklės, kad jam didesnės pajamos yra
nepasiekiamos? Pvz., labai rimta liga, komos
būsena, galų gale įvairios kūno ir proto negalios dėl
didelio amžiaus ar kitų faktorių, kai žmogumi tenka
rūpintis aplinkiniams. Pvz., jei bulves pasodinsime
rugpjūtį, tai tikrai mažai šansų, kad rugsėjį nukasime
derlių. Nesusirinksime net tų, ką pavėluotai
subėrėme į dirvą. Taigi, jei situacija yra tokia, kad
pas žmogų jo paties galimybės, jo laikas pajamų
uždirbimui jau yra praeity, belieka tik užjausti ir
linkėti sėkmės, kad kas nors iš šalies žmogui padės,
nes pačiam tai jau tiesiog dėl laiko ir sveikatos
faktorių nebepasiekiama. Tokiais atvejais nelabai
yra ką patarti.
Visiems kitiems, ypač jaunesniems žmonėms, iš
tokių atvejų vertėtų pasimokyti. Dar senolių išmintis
sako „roges ruošk vasarą“. Arba kad kitąmet rudenį
galėtume nuimti žiemkenčių derlių, tai įdirbti dirvą
ir pasėti privalome jau šį rudenį ir per ateinančius
metus prižiūrėti, kad atėjus derliaus metui, turėtume
ką pjauti. O jei nepasėjome, tai kodėl pykstame ant
gyvenimo ir likimo, kad dirva atėjus derliaus metui
tik piktžoles užaugino? Čia kreipiu mintį link to, kai
žmogus guodžiasi prasta sveikata, dėl kurios negali
uždirbti daugiau. Nekalbu apie atvejus, kai traumos
ar kiti dalykai nutiko dėl atvejų, kur pats žmogus
būna niekuo dėtas.
O kiek atvejų, kai žmogus pats jaunystėje
gyveno
nekokį
gyvenimo
būdą,
tarkim,
persistengdavo su alkoholiu, arba nesilaikydavo
saugos darbe taisyklių, nedėvėjo apsauginių akinių
ar pirštinių. Paskui, kai tai galų gale duoda rezultatą
– negrįžtamai ir be laiko prarastą sveikatą – tada jau
puola kaltinti likimą.
Belieka iš to pasimokyti, kad čia ir dabar, jei
esame geroje padėtyje, geros sveikatos, privalome
neužsiliūliuoti, kad taip visada bus. Taip visada
nebus, todėl, kai yra laikas, kai yra galimybės, kai
yra gerai, turime pasiruošti atsargų žiemai. Kai patys
būsime be sveikatos, be darbo, kad turėtume resursų,
iš ko prastumti sunkų metą bent kiek oriau. Tiesiog
laiku turime padaryti tai ką turime, kad lengviau
išgyventume prastus laikus. Turėję tam laiką bei
galimybes žmonės, ir jų neišnaudoję, yra
priminimas, kurį turime priimti kaip pamoką, o ne
užsimerkti ir apsimesti, kad tai manęs neliečia ir
man niekada taip nebus.
Pasaulyje ir toje pačioje Lietuvoje yra ne vienas
ir ne du atvejai, kai rodos kuo nors neįgalus ar senas
žmogus, prieštaraudamas visoms įmanomoms
taisyklėms, ima ir savo darbo ar kitos veiklos
pasiekimais įrodo, kad net esant kitiems atrodančios
beviltiškos būklės, galima iš jos išeiti ir savo
pajamas pasididinti. Žiniasklaidoje paieškoję
pavyzdžių rasite, pats asmeniškai pažįstu tokių
žmonių, dėl asmens duomenų apsaugos suprantama
čia jų neminėsiu. Iš tokių atvejų kyla klausimas, kur
vis dėl to ta riba, neskaitant mirties, kai jau išties

niekas nebeįmanoma dėl finansinės būklės
pagerinimo?
Na, o jei žmogus yra daugiau mažiau tiek
fiziškai, tiek protiškai sveikas ir dar darbingo
amžiaus, aš asmeniškai nenoriu girdėti, kad jis ar ji
neturi jokių galimybių pasiekti didesnių pajamų nei
kad dabar pasiekia. Negi Lietuvoje nebeliko nei
darbo, nei pinigų? Belieka keltis ir per „negaliu“
„nemoku“ „nesugebu“ ir patį baisiausią „nenoriu“
lipti ir eiti ir veikti.
Yra dar vienas faktorius, sistema, santvarka,
kurioje gyvename. Kiek ji prisideda (be abejo, kad
prisideda) prie galimybių didinti pajamas ir mažinti
išlaidas? Tai atskira tema. Viena žinau – pasakę „aš
nekaltas, kalta aplinka“ galutinai visas galias
atiduodame sistemai elgtis su mumis kaip nori,
mainais kitąsyk net iliuzijos, kad sistema mumis
pasirūpins, negaudami. Taigi, kam atiduodate
atsakomybę tiek mažų pajamų, tiek kitose
situacijose? Ar aplinkai ir sistemai, ir laukiate kad
kažkas jumis pasirūpins ir duos daugiau pajamų (o
kodėl turėtų?), ar prisiimate atsakomybę sau ir imate
veikti, ieškoti galimybių, mokytis naujų įgūdžių,
pvz., dalyvauti paramos keičiant kvalifikaciją
programose?
Dar vienas iš dažnesnių atvejų, kai teisinamasi
negebėjimu sutaupyti bei didelėmis išlaidomis, esą
reikia rūpintis vaikais ar kitais artimaisiais, kas
suėda daugybę pajamų ir nieko neina nei sutaupyti,
nei yra laiko per rūpinimąsi jais daugiau pinigų
uždirbti. Vėlgi reikia tirti konkrečius atvejus.
Grįžtu prie to – kai buvo palankus metas
pajamoms, kai dar buvo ir sveikata, ir geras pajamas
nešantis darbas (jei jo nebuvo – kas draudė ieškoti,
kelti kvalifikaciją, keisti profesiją?), o vaikai dar
negimę, kas tada draudė rūpintis iš anksto būsimais
pokyčiais, pasikloti jiems finansinę pagalvę, kad
tiems, pinigus suryjantiems pokyčiams atėjus būtų
nors kiek lengviau? Kas draudė, kas neleido?
Paklausiu trumpiau – ar užėjus tinkamam laikui
buvo padaryta tai, kas turėjo būti padaryta? Ar per
vasarą buvo prisiruošta atsargų žiemai? Ir kodėl
kažkas kitas už jus, kai jums irgi buvo linksma
smagi vasara, turėjo jums priruošti atsargų jūsų
aprūpintam gyvenimui žiemą? Dar kartą pabrėžiu,
ką jau minėjau aukščiau. Šio klausimo jokiu būdu
neužduodu tais liūdnais ir iš tiesų beviltiškais
atvejais, kai išties yra objektyvios priežastys, dėl
kurių žmogus savimi niekaip negali rūpintis ir jam
belieka tikėtis aplinkinių malonės ir priežiūros.
Manau, turėtume imti ir nagrinėti kiekvieną
konkretų mažų pajamų atvejį. Be abejonių, didesnių
pajamų atveju yra lengviau. Bet tik sąlyginai. Jei
nemoki, neturi galvoje nei įgūdžių, nei praktiškai
naudojamų kasdien taupymo taisyklių, nei jų
vykdymo tvarkos ir net nenori jų mokytis, tik laiko
klausimas, kada reikalai bus prasti bet kokių, tiek
didelių, tiek mažų pajamų atveju.
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Kol kas lieku prie nuomonės, kad žmogus,
gyvendamas žiauriomis mažų pajamų sąlygomis ir
jose išmokęs pirmąjį finansų tvarkymo veiksmą –
atsidėti ir jokiomis aplinkybėmis neišleisti dešimties
procentų gautų pajamų, net lito nuo dešimties litų, ar
dešimt centų nuo lito – toks žmogus, praktiškai
taikydamas „didink pajamas ir mažink išlaidas“ bei
toliau
mokydamasis
IR
PRAKTIŠKAI
TAIKYDAMAS finansų valdymą iš finansinių bėdų
išlips. Ne per dieną ar savaitę, bet išlips. Ir gal net
taps finansiškai laisvas bei sektinas mums visiems
pavyzdys.
Visiems skaitantiems linkiu finansinės laisvės!
Dėkoju kad skaitėte. Pasidalinkite šia informacija su
tais, kam jūsų manymu tai gali būti svarbu.
Klausimams ir informacijai:
savifinansai@gmail.com
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