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Įvadas 
 

Kalbos reikšmę žmogui sunku pervertinti. Taigi, labai svarbi yra ir verslo kalba, taip pat – statybos verslo kalba. 
Ją sudaro statybos verslo nuostatos, o šios susideda iš terminų, kategorijų. Kategorijos, jų apibrėžimai palaipsniui turi 
tapti standartiniais. 

Statybos verslo tekstai yra nevienodi: vieni - labai abstraktūs, akademiški, kiti - konkretūs, populiarūs. Jie tokie 
todėl, kad tekstams konstruoti, modeliuoti naudojamos skirtingo abstrakcijos laipsnio verslo kategorijos. Kategorijas 
pagal jų abstrakcijos laipsnį galima surikiuoti į pakopas. Tokia pakopiška ekonomikos kategorijų sistema parodyta šios 
knygos įvade. Ši sistema panaudota pertvarkant, tobulinant statybos verslo paskaitų tekstus. Tekstai pertvarkyti taip, kad 
juose vyrautų vienos ar gretimų pakopų kategorijos, nebûtų šuolių iš vienos pakopos į kitą. Tekstas nepertvarkomas 
atveju, jei esamas kategorijos vartojimas nusistovėjęs, įsišaknijęs verslo kalboje. Keičiama bloga kategorija į gerą, o ne 
gera - į geresnę. 

Kodėl konstruojama pakopiška verslo kategorijų sistema, o ne cikliška ar kokios nors kitos konfigūracijos 
sistema? Todėl, kad visuomenė suformuota kaip hierarchinė struktūra: nuo prezidento iki kalinio. Studijų sistema irgi 
pakopiška: nuo pirmos klasės iki profesoriaus ar akademiko. Dešimtainė skaičių sistema taip pat pakopiška: nuo nulio 
iki begalybės. 

Verslo kategorijos yra praktinį patyrimą teoriškai įprasminančios formos bei verslo nuostatų pagrindas. Į 
pakopišką kategorijų sistemą įtrauktos kategorijos ir jų apibrėžimai pateikiami žemiau. Pateiktuose verslo kategorijų 
apibrėžimuose pabrauktos plačiausiai paplitusios ir labiausiai vartojamos kategorijos. 

 
A 
Akceptas – sutikimas su kitos pusės pasiūlymu sudaryti sutartį nurodytomis sąlygomis. 
Apmokėjimo terminas – nustatytas laikas apmokėjimo operacijai užbaigti.  
Apskaita – duomenų rinkimas ir sisteminimas. 
Asmeninės pajamos – pajamos, kurių viena dalis uždirbta, o kita sumokėta mokesčiams.  
Atliktas darbas – veiksmas, atliktas per tam tikrą laiko tarpą. 
Atlyginimas – darbo įvertinimas. 
Atsarga – tausotinas daiktas. 
Atstatymas – fizinių savybių atnaujinimas. 
B 
Bendrovė – keli susijungę ūkiniai subjektai. 
Birža – vieta, kurioje sudaromos sutartys. 
C 
Centralizacija – vadovavimo ar valdymo sutelkimas vienoje vietoje. 
Cirkuliacija – pirkimo ir pardavimo mainai. 
D 
Darbas – tikslinga žmogaus veikla, reikalaujanti fizinių ir protinių jėgų. 
Darbdavys – kas duoda darbo.  
Darbininkas – žmogus, sugebantis dirbti. 
Darbuotojas – fizinį ir protinį darbą atliekantis žmogus. 
Darbo drausmė – privalomas nustatytas darbo tvarkos laikymasis. 
Darbo pamaina – paros laikotarpis, kuriam praslinkus, vieni darbininkai pakeičia kitus. 
Darbo priemonė – daiktas, įrankis. 
Darbo pasidalijimas – veiklos pasiskirstymas tarp žmonių. 
Darbo objektas – tai, į ką nukreiptas žmogaus darbas. 
Darbo tempas – atlikimo sparta. 
Darbo vieta – gamybos priemonių išdėstymas. 
Dinaminis efektyvumas – naujovių orientavimas didžiausio rezultatyvumo linkme. 
Disponavimas – turto tvarkymas. 
Diversifikavimas – gaminamų prekių nomenklatūros plitimas, įvairinimas. 
E 
Efektyvumas – įvairių išteklių panaudojimo lygis, užtikrinantis maksimalų produkto panaudojimą. 
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Eksportas – prekių ir paslaugų išvežimas į užsienį, jų kiekis ir vertė. 
Elastingumas – paklausos ar pasiūlos kiekio kitimo procentas, kainoms pakitus vienu procentu. 
G 
Gamyba – žmonių gyvavimui ir vystymuisi reikalingų daiktų kūrimas. 
Gaminys – pagamintas daiktas. 
Gamintojas – pagrindinis gaminantis vienetas. 
Gamybos priemonės – darbo priemonių ir darbo objektų, dalyvaujančių materialinės gamybos procese, visuma. 
Gėrybė – daiktas ar paslauga, tenkinanti kokį nors žmogaus poreikį. 
Grynosios pajamos – pinigai, atėmus visus mokėjimus. 
I, Į 
Infliacija – piniginio vieneto perkamosios galios smukimas, pasireiškiantis bendrojo kainų lygio kitimu. 
Interesas – tai, kas domina, kas svarbu. 
Investicija – lėšų įdėjimas į ūkio šaką. 
Ištekliai - visa tai, kas naudojama žmonių poreikiams tenkinti. 
Išlaidos - išleisti pinigai. 
Importas - prekės ir paslaugos, perkamos iš užsienio. 
Įmonė – teisiškai savarankiškas ūkio vienetas. 
Įnašas – santaupos, pinigai. 
Įplaukos – gaunami pinigai. 
K 
Kaina – piniginė prekės vertės išraiška. 
Kapitalas – gamybos priemonės. 
Kaupimo priemonė – viena iš pinigų funkcijų. 
Klientas – asmuo, besinaudojantis paslaugomis. 
Kompensacija – atlyginimas už nuostolius. 
Konkurencija – rinkos situacija, kai yra daug pirkėjų ir pardavėjų. 
Kreditas – paskolos suteikimas. 
L 
Laisvoji rinka – mainų operacijos, nereguliuojamos rinkos ekonomikos sąlygomis. 
Licencija – leidimas tam tikrai veiklai. 
Likvidumas – turto pavertimo grynaisiais pinigais galimybė. 
Lėšos – piniginiai ištekliai. 
M 
Mainai – keitimasis įvairaus pavidalo darbo rezultatais. 
Materialinės gėrybės – gėrybės, susijusios su pragyvenimo reikmėmis. 
Mažmeninė kaina – kaina, kuria prekės ir paslaugos teikiamos vartotojams.  
Mokestis – nustatyto dydžio pinigų suma, mokama valstybei ar organizacijai. 
Mokėjimas – davimas pinigų, atsilyginant už gaunamą daiktą, atliktą darbą. 
Monopolija – rinkos situacija, kai kurio nors gamintojo prekės ar paslaugos vyrauja atitinkamoje rinkoje. 
N 
Naudingumas – charakteristika, atspindinti prekės ar paslaugos teikiamą naudą, malonumą ar panašiai. 
Nedarbas – tam tikra darbingo amžiaus žmonių dalis neranda darbo 
Nuoma – susitarimas dėl teisės laikinai naudotis nuosavybe. 
Nuosavybė – turtas. 
Nuostolis – praradimas, netekimas. 
O 
Oligopolija – rinka, kurioje žymi pasiūlos dalis tenka kelioms didelėms įmonėms. 
P 
Pajamos – atlyginimas, kurį žmogus turi gauti už atliktą darbą. 
Paklausa – prekių ir paslaugų apimtis, kurią pirkėjai norėtų ir yra pajėgūs įsigyti. 
Pakaitalai–- tarpusavyje viena kitą pakeičiančios prekės. 
Palūkanos – mokestis už sutikimą atidėti mokėjimą. 
Pardavėjas – subjektas, prekes atiduodantis už pinigus. 
Pardavimas – atidavimas už pinigus. 
Paslauga – patarnavimas, pagalba. 
Pasiūla – prekių ir paslaugų pasiūlymas, kuriuos pardavėjai norėtų ir yra pajėgūs parduoti. 
Paskola – skolinami pinigai. 
Patentas – dokumentas, garantuojantis išradėjui autorinių teisių apsaugą išdavusioje valstybėje. 
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Pelnas – pajamos, gaunamos, atskaičius išlaidas. 
Pinigai – visuotinis ekvivalentas. 
Pirkimas – daiktų ásigijimas už pinigus. 
Pirkėjas – subjektas, įsigyjantis ką nors už pinigus. 
Pramonė – žaliavų, energijos gamyba, gamybos priemonių ir vartojimo reikmenų gamyba. 
Prekė – mainams pagamintas produktas. 
Prekyba – prekių pirkimas ir pardavimas. 
Priemonė – daiktas, įrankis, prietaisas, reikalingas kokiam nors veiksmui atlikti. 
Produktas – daiktas. 
Poreikis – visa tai, kas žmogui reikalinga egzistavimui ar savo malonumui tenkinti. 
R 
Rangovas – asmuo, kuris atlieka pavestą darbą. 
Reprodukcija – gamybos procesas, nagrinėjamas jo elementų nuolatiniame pasikartojime ar atsinaujinime. 
Rezervas – kuriam nors tikslui sudaryta atsarga. 
Rinka – prekių sfera. 
Rizika – ryžimasis veiksmui, žinant, kad yra tam tikra tikimybė nepasiekti tikslo. 
S 
Samdymas – ėmimas į darbą. 
Santaupos – pajamų dalis, nenaudojama einamajam vartojimui. 
Savininkas – asmuo, turintis teisę į nuosavybę. 
Sąskaita – sutartiniai santykiai tarp pirkėjų ir pardavėjų, kai mokėjimai atidedami vėlesniam laikui. 
Sertifikatas – dokumentas, patvirtinantis kokybę. 
Skola – laiku atiduotina materialinė gėrybė. 
Specialybė – specialiai pasirengusio žmogaus darbo sritis. 
Statyba – darbo procesas, kurio rezultatas yra pastatas, statinys. 
Subsidija – piniginė pašalpa. 
Susidėvėjimas – fizinių savybių laipsniškas praradimas.  
Sutartis – dviejų ar daugiau asmenų susitarimas dėl santykių sukūrimo, pakeitimo ar panaikinimo. 
T 
Taupymas – saugojimas, tausojimas. 
Technologija – gamybos procesų visuma. 
Tinklinis grafikas – schema, kurioje fiksuojami darbų kompleksai. 
Turtas – vertybė. 
U, Ū 
Ūkis – gamyba. 
Ūkinė veikla – žmogaus darbas tam tikroje sferoje. 
Užstatas – sandėris, pagal kurę turtas atiduodamas atgal jo savininkui tik tada, kai jis grąžina skolą, už kurią 
turtas buvo įgytas. 
Užsakovas – asmuo, kuris paveda daryti darbą. 
V 
Vartojimas – taikymas praktikoje. 
Vartotojas – asmuo, naudojantis produktus. 
Vartojamos prekės – prekės ir paslaugos, tenkinančios žmonių poreikius. 
Vertė – brangumas. 
Visuotinis ekvivalentas – ypatinga prekė, išreiškianti visų kitų prekių vertę ir mainoma į bet kurią iš jų. 
Ž 
Žaliava – medžiaga, skirta apdirbimui. 
Žemė – viskas, kas duota gamtos. 
 

Šioje knygoje pateikti statybos verslo pradmenys. Knygos turinys – tai tas minimumas, kuris bus pamatas, 
perteikiant ir perimant esmines žinias apie statybos ūkį šių dienų sąlygomis. Mokslas, tiriantis visuomenės ūkinę veiklą, 
seniai išsirutuliojo į išsikerojusią ekonomikos mokslų sistemą; statybos verslo kursas liko jos integruota mokomoji 
disciplina, teikianti pirmuosius įgūdžius norintiems tapti profesionaliais šių laikų statybos verslo žinovais. 

Statybos verslo kursas beveik kasmet papildomas naujais teiginiais, išvadomis, keičia savo sandarą. Vis 
besiplečianti statybos gamyba dar nespėjo užtikrinti visiems žmonėms elementarių aprūpinto gyvenimo sąlygų, o jau 
sukūrė naujų problemų - ekologinių, gamtos išteklių išsekimo, reprodukuoja, nors ir nauju pavidalu, “tradicines” 
problemas - socialines ir etines. Visuomenė nepailsta kelti statybos verslininkams vis naujų klausimų ir formuluoti vis 
naujų užduočių. 
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Mokymo leidinys parengtas transformuojant esamus tekstus panaudojus pakopišką verslo kategorijų sistemą. 
Žemiau pateikiame šio transformavimo metodiką. 

Įvadinės pastabos. Statybos verslą sudaro verslo nuostatos. Statybos verslą galima apibrėžti kaip mokslą, kurį 
sudaro statybos verslo principai, dėsniai, savybės, kriterijai, apribojimai, aksiomos ir kt. Kiekvieną išvardintą statybos 
verslo nuostatą sudaro kategorijos. 

Kategorijos (gr. kategorija-nurodymas )- teorinės sąvokos, reiškiančios svarbiausius tikrovės atkūrimo aspektus. 
Kategorijos yra praktinį patyrimą teoriškai įprasminančios formos. Kategorijos įvardina statybos verslo reiškinius ir 
procesus. Kategorijos pateiktos ir nagrinėjamos vadovėliuose, žinynuose, enciklopedijose. 

Kategorijos yra susijusios tarpusavyje, nes statybos verslo reiškiniai, kuriuos atspindi kategorijos yra susiję. 
Sąryšių tarp kategorijų yra daug - aibė. Šie sąryšiai yra lyg tinklas arba medis, kadangi viena kategorija yra susijusi 

su keliomis kitomis kategorijomis, o šios-dar su kitomis. Kaip pavyzdį galime nagrinėti kategoriją “investicija”. 
Investicija apibrėžiama kaip kapitalo įdėjimas į įmonę. Kapitalas yra visa tai, kas sukurta žmonių darbu ir naudojama 
galutiniam produktui gaminti. Įmonė yra gamybos ar prekybos ūkinis vienetas. Toliau reikėtų apibrėžti šias kategorijas: 
darbas, nauda, produktas, gamyba, prekyba, ūkis. Po to reikėtų apibrėžti kategorijas, įeinančias į ką tik paminėtų 
kategorijų apibrėžimus, ir t. t. 

Iš aptarto pavyzdžio matyti, kad iš vienos kategorijos apibrėžimo pakopomis gauname aibę kategorijų. Susidaro 
daugiapakopė kategorijų sistema. 

Aktualu nagrinėti svarbiausias kategorijas. Svarbiausiomis galima laikyti dažniausiai statybos verslo tekstuose 
pasitaikančias kategorijas. Labai dažnai kartojasi tik nedidelė žodžių dalis. Vokiečių stenografas S. Kedingas, 
išnagrinėjęs 10 mln žodžių, nustatė, kad 15 dažniausių žodžių sudaro 25 % teksto. Lietuvių kalbos dažniniame žodyne 
kategorija darbas yra 12 vietoje - tirtame tekste pavartota 1759 kartus. Kitos dažnai vartojamos verslo kategorijos yra: 
ūkis, žemė, gamyba, darbininkas, įmonė, planas. 

Kiek yra žinoma kategorijų? Išsamiausi verslo terminų žodynai pateikia iki 75000 kategorijų. Dalis šių kategorijų 
priklauso viešo sektoriaus ekonomikai, o kitos yra verslo (taip pat ir statybos)  kategorijos. Ryšių tarp verslo reiškinių 
(kategorijų) skaičių galima rasti pasitelkus kombinatorikos formules. Gausime skaičių, kurį galima lyginti su galimų 
kombinacijų šachmatų lentoje skaičiumi (10120). Norint iš kategorijų derinio gauti racionalią statybos verslo nuostatą, 
reikia derinį nagrinėti atitinkamais metodais, naudojamais ekonomikos, aibių ar tikimybių teorijose. Be to, kartais tenka 
naudoti vieną ar kitą metodų derinį - algoritmą. Racionalūs kategorijų deriniai išreiškia sudėtines kategorijas, principus, 
dėsnius, apibrėžimus, savybes ir t. t. Pasitaiko kategorijų derinių, kurie nesudaro racionalaus sąryšio. Tai rodo, kad 
tiesioginio ryšio tarp nagrinėjamų kategorijų nėra. 

Esant tokiam dideliam variantų skaičiui, atrodytų, beviltiška net pradėti nagrinėti šią problemą. Tačiau būtina 
įsidėmėti, kad svarbiausi sąryšiai yra binariniai, kitaip sakant poriniai kategorijų sąryšiai. Turint binarinius sąryšius, visi 
kiti sąryšiai lengvai modeliuojami. 

Dalis sąryšių šiai dienai yra išnagrinėti ir paskelbti. Yra tūkstančiai šaltinių, nagrinėjančių statybos verslo 
klausimus. 

Kategorijų problematiką pirmasis išryškino Aristotelis. Jis pastebėjo, jog sąvokas galima surūšiuoti pagal tai, kokiu 
aspektu jos apibūdina tikrovės reiškinius. Tokių aspektų Aristotelis nurodė keletą: esmės, kiekybės, kokybės, santykio ir 
t. t. Jie nepakeičiami vienas kitu ar kuriuo nors vienu, bendriausiu, tad jie ir yra aukščiausios rūšys, arba kategorijos, 
kuriomis remiasi mokslas, aiškindamas tikrovę. Nuoseklesnių išvadų apie kategorijų struktûrą, jų prigimtį Aristotelis 
nepadarė, tačiau jis nurodė jų pažintinę reikšmę, pareiškė mokslui svarbią mintį apie jų sisteminimo būtinumą. 
Kategorijų problematiką nagrinėjo tokie žymūs mokslo veikėjai kaip E. Huserlis, R. Bertranas, D. Pospelovas, A. 
Einšteinas. Pastarasis yra pasakęs: “Aš nesu tikras, ar galima iš tikrųjų suprasti mąstymo stebuklą”. Šià mintį patvirtina 
ir kibernetikoje taikomas “juodos dėžės” principas, kurio esmė ta, kad iš anksto žinoma tik įeinanti informacija ir gauti 
rezultatai. Kaip, kokiais būdais gauti šie rezultatai lieka neaišku, nes nagrinėjama tik įeinanti informacija ir rezultatinė 
informacija. Prof. V. Dmitrijevas baiminasi, kad skverbimasis į ‘‘juodą dėžę” - žmogaus intelektą - gali būti pavojingas: 
pasekmės yra sunkiai nuspėjamos. 

Mes anksčiau aptarėme, kad kategorijos įvardina verslo reiškinius. Šie reiškiniai tarp savęs yra susiję. Sąryšio 
paieška, modeliavimas veda prie tam tikrų rezultatų. Rezultatas - ekonominės nuostatos. Nuostatas galima klasifikuoti. 
Žinomų verslo nuostatų tipai: principas, dėsnis, kriterijus, apribojimas, savybė, apibrėžimas, aksioma, postulatas, 
sudėtinė kategorija, dogma, kanonas. 

Atidžiau nagrinėdami bet kokį verslo tekstą, rasime išvardintus verslo nuostatų tipus. Pvz. išnagrinėjus paskaitos 
"Verslo organizavimo formos" tekstą rasta, kad jį sudaro 47 dėsniai, 37 apibrėžimai, 17 principų, 29 savybės, 24 
aksiomos, 18 kanonų, 10 postulatų, 8 kriterijai ir 4 apibrėžimai. 

Kituose verslo tekstuose randama faktų, formulių, grafikų, paradoksų, prielaidų, išvadų. 
Sąryšį tarp ekonominių reiškinių aptikti padeda metodai. Dialektinis metodas yra totalinis. Jis taikomas moksle nuo 

Platono laikų. Dialektinio metodo sudėtinės dalys yra stebėjimas, analizė, sintezė, indukcija, dedukcija, eksperimentas, 
abstachavimas, verifikacija. Naudotini genetinis "šakų ir ribų" bei kiti metodai. 
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Kurie metodai daugiausia taikomi modeliuojant ekonomikos nuostatas? 260 sąryšių peržiūra rodo, kad analizė 
panaudota 92 atvejais, genetinis metodas - 78, stebėjimo - 42, dedukcijos - 16, sintezės - 15 ir pan. 

Metodą taip pat sudaro kategorijos, principai, dėsniai...Todėl panaudojant žinomus metodus, modeliuojami nauji, 
šiandien mokslui žinomų metodų sąrašas nėra galutinis. 

Panagrinėkime svarbiausio - binarinio sąryšio nustatymo eigą. Imame dvi kategorijas A ir B. Iš žinyno, vadovėlio, 
enciklopedijos išrašome jų apibrėžimus. Po to iš metodų sąrašo imame pirmąjį metodą ir jo pagalba ieškome ryšio tarp 
kategorijų A ir B. Jei ryšys yra, nustatome jo tipą. Vėliau imame antrąjį metodą ir jo pagalba ieškome sąryšio tarp 
kategorijų A ir B. Vėl, jei ryšys yra nustatome jo tipą. Tai gali būti kito tipo ryšys tarp tų pačių kategorijų. 

Galimas atvejis, kai imant po vieną metodą, sąryšio aptikti nepavyksta, o panaudojus kelių metodų derinį, sąryšis 
fiksuojamas. 

Panagrinėkime konkretų pavyzdį. Atsitiktiniu būdu parinkime keletą kategorijų ir raskime ryšius tarp jų. Paimkime 
keturias statybos ekonomikoje naudojamas kategorijas ir užrašykime jų apibrėžimus. 

Infliacija – pinigų cirkuliacijos kanalų perpildymas popieriniais pinigais virš realių ūkio poreikių, vedantis į 
nuvertėjimą. 

Amortizacija – laipsniškas darbo priemonių vertės perkėlimas į jomis pagamintą produktą pagal jų fizinio ir 
moralinio susidėvėjimo lygį ir darbo priemonių atstatymas. 

Kapitalas – visa tai, kas sukurta žmonių darbu ir yra naudojama prekių ir paslaugų kūrimo tikslams. 
Utilitarizmas (lot. utilas – nauda, išlošis) – socialinis – verslo principas, pagal kurį visi visuomeniniai santykiai 

nagrinėjami jų naudingumo požiūriu, norint šiuos santykius panaudoti priemone kokiems nors tikslams pasiekti. 
Modeliuokime ryšius tarp šių keturių verslo reiškinių. Pirmiausia kategorijos nagrinėjamos po vieną. Stebima, kaip 

ekonominis reiškinys, įvardintas duotąja kategorija kinta laike ir erdvėje Pvz., infliacija istorijos eigoje turi tendenciją ir 
augti ir stabilizuotis, kartais išnyksta. Todėl formuluojama nuostata "infliacija laikui bėgant kinta". Šios nuostatos tipas - 
savybė; reiškinys nagrinėtas stebėjimo metodu. Nagrinėjant kategoriją "kapitalas" aiškėja, kad "kapitalas laikui bėgant 
auga". Tai dėsnis gautas analizės metodu. 

Ištyrę vienukes, imame nagrinėti porinius kategorijų ryšius. Infliaciją ir amortizaciją patyrinėjus genetiniu metodu, 
aiškėja, kad amortizacijos kitimas gali iššaukti infliacijos pokyčius. Juk sulėtėjus amortizacijai, kaupiasi pasenę 
įrengimai, su kuriais pagaminama mažiau ir prastesnės kokybės prekių. O pinigų patenkančių į cirkuliaciją kiekis 
nemažėja. Todėl auga infliacija. Formuluojame dėsnį "amortizacijos sulėtėjimas didina infliaciją". Panaudotas genetinis 
metodas. 

Minėti ir kiti modeliavimo rezultatai pateikiami lentelėje 
 

Eil 
Nr 

Kategorijų 
derinys 

Ekonominė nuostata Nuostatos 
tipas 

Panaudoti 
metodai 

1 2 3 4 5 
  VIENUKĖS   
1. Infliacija Infliacija laikui bėgant kinta Savybė Stebėjimas 
2. Amortizacija Amortizacija laikui bėgant 

stabilizuojasi 
Dėsnis verifikacij

a 
3. Kapitalas Kapitalas laikui bėgant auga Dėsnis Stebėjimas 
4. Utilitarizmas Utilitarizmas laikui bėgant 

kinta 
Savybė Stebėjimas 

  DVEJUKĖS   
5. Infliacija - 

amortizacija 
Amortizacijos sulėtėjimas 
didina infliaciją 

Dėsnis Genetin
is 

6. Infliacija - 
kapitalas 

Infliacija brangina kapitalą Dėsnis Genetinis, 
analizë 

7. Infliacija - 
utilitarizmas 

Utilitarizmas skatina infliaciją Dėsnis Genetinis 

8. Amortizacija 
- kapitalas 

Dalis kapitalo amortizuojasi Dėsnis  Analizė 

9. Amortizacija 
- 
utilitarizmas 

Utilitarizmas - viena iš 
amortizacijos priežasčių 

Dėsnis Genetinis 

10. Kapitalas - 
utilitarizmas 

Utilitarizmas - kapitalo 
principas 

Principas Genetinis 

1 2 3 4 5 
  TREJUKĖS   
11. Infliacija - Infliacija brangina kapitalą, Dėsnis Genetinis, 
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amortizacija - 
kapitalas 

kurio dalis amortizuojasi analizė 

12. Infliacija - 
amortizacija-
utilitarizmas 

Utilitarizmas skatina infliaciją 
ir yra viena iš amortizacijos 
priežasčių 

Dėsnis Genetinis 

13. Amortizacija 
- kapitalas - 
utilitarizmas 

Utilitarizmas - kapitalo 
principas ir viena iš 
amortizacijos priežasčių 

Principas, 
dėsnis 

Genetinis 

14. Infliacija - 
kapitalas - 
utilitarizmas 

Utilitarizmas - kapitalo 
principas, o infliacija brangina 
kapitalą 

Principas, 
dėsnis 

Genetinis 

  KETVERIUKĖS   
15. Infliacija - 

amortizacija - 
kapitalas - 
utilitarizmas 

Utilitarizmas - kapitalo 
principas, o infliacija brangina 
kapitalą. Dalis kapitalo 
amortizuojasi 

Principas, 
dėsnis 

Genetin
is 

 
Išnagrinėjus 15 derinių, gauta eilė dėsnių, principų, savybių. Matome, kad svarbiausi yra binariniai sąryšiai 

(dvejukės). Trejukės ir kiti sąryšiai modeliuojami lengviau, kai jau turime dvejukes. 
Statybos versle svarbu rasti pradines kategorijas, iš kurių galima modeliuoti ekonomines nuostatas, palaipsniui 

prijungiant kitas kategorijas. Ieškant pradinių kategorijų, nagrinėti tas iš jų, kurios paaiškinamos minimaliu kitų 
kategorijų skaičiumi. 

Verslo kategorijų sąrašo fragmentas ir jų apibrėžimas. Verslo kategorijų yra žinoma apie 80000. A. Jakutis su 
savo studentais nagrinëjo apie 1 tūkstantį ekonomikos kategorijų. Jos pasirinktos iš įvairių literatūros šaltinių, daugiausia 
iš ekonominių žodynų. Buvo renkamos paprastos kategorijos, bet neišvengta ir sudėtinių, iš dviejų ar daugiau žodžių 
susidedančių kategorijų. Kai kurios sudėtinės kategorijos dažnai vartojamos praktikoje ir be jų neįmanoma paaiškinti kai 
kurių ekonominių reiškinių. Vis dėl to stengtasi apsieiti su paprastomis kategorijomis, nes daugelis sudėtinių kategorijų 
susideda iš dviejų ar daugiau paprastų, todėl nėra reikalo kartoti tą pačią kategoriją. 

Pristatau tokį verslo kategorijų sąrašo fragmentą: 
 

Akceptas Atliktas darbas 
Apmokėjimo terminas Atlyginimas 
Apskaita Atsarga 
Asmeninės pajamos Atstatymas 

 
Toliau bus pateikti nurodytų verslo kategorijų apibrėžimai. Apibrėžimuose pabrauktos plačiausiai paplitusios ir 

labiausiai vartojamos verslo kategorijos. Laužtiniuose skliaustuose nurodomas literatūros šaltinio numeris, o literatūros 
sąrašas pateiktas vadovėlio gale. Jei apibrėžimas yra visiškai adekvatus literatūros šaltinio apibrėžimui, jis žymimas 
kabutėmis. Jei apibrėžimas nėra visiškai adekvatus literatūros šaltinio apibrėžimui, tai jis rašomas be kabučių. Jeigu tai 
autorinis apibrėžimas, tai šalia jo žymime [ - ].  

Verslo kategorijų apibrėžimai: 
Akceptas – sutikimas su kitos pusės pasiūlymu sudaryti sutartį nurodytomis sąlygomis [ - ]. 
Apmokėjimo terminas–- nustatytas laikas apmokėjimo operacijai užbaigti [-]. 
Apskaita – duomenų rinkimas ir sisteminimas [ - ]. 
Asmeninės pajamos – pajamos, kurių viena dalis uždirbta, o kita sumokėta mokesčiais [ - ]. 
Atliktas darbas – naudingi veiksmai, atlikti per tam tikrą laiko tarpą. 
Atlyginimas – darbo įvertinimas [ - ]. 
Atsarga – tausotinas daiktas [ - ]. 
Atstatymas – fizinių savybių atnaujinimas [ - ]. 

Kategorijų pakopiškumo nustatymas. Ekonomikos kategorijos yra nevienodo abstrakcijos laipsnio: vienos žymi 
konkretų verslo reiškinį ar procesą, kitos - reiškinių grupę, trečios - globalinį reiškinį. Todėl kategorijas suskirstome į 
pakopas. Nulinei pakopai priklauso kategorija, kuriai apibrėžti nenaudojama nei vienos verslo kategorijos, o apsieinama 
paprastais buitiniais žodžiais arba kitų mokslo sričių kategorijomis. Pirmai pakopai priklauso kategorija, kuriai apibrėžti 
pakanka nulinės pakopos kategorijų ir t. t. Taigi, ekonominės kategorijos pakopos numeris nustatomas šiais etapais: 

1) surandame nagrinėjamos kategorijos apibrėžimą; 
2) tame apibrėžime išskiriame (pabraukiame) ekonomines kategorijas ir surandame jų apibrėžimus; 
3) taip renkame apibrėžimus ir išskiriame verslo kategorijas tol, kol visos jos išaiškinamos ir apibrėžimuose 

nelieka nepaaiškintų verslo kategorijų; 
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4) surašomos į lentelę visos verslo kategorijos ir nagrinėjamos kategorijos pakopa bus vienetu didesnė už 
paskutiniąją didžiausią pakopos numerį turinčią verslo kategoriją.  

Visa tai galima iliustruoti pavyzdžiu: 
Akceptas - sutikimas su kitos pusės pasiūlymu sudaryti sutartį nurodytomis sąlygomis. 
Sutartis - dviejų ar daugiau asmenų susitarimas dėl santykių sukūrimo, pakeitimo ar panaikinimo. 
Pakopiškumo nustatymas 
 

Pakopos 
numeris 

    Verslo 
kategorijos 

Pasikartojančių pakopų 
numeris 

0 
1 

Sutartis 
Akceptas 

1 

Išvada: kategorija „akceptas“ priklauso 1-ai pakopai. 
Pakopiška verslo kategorijų sistema. Pakopiška verslo kategorijų sistema sudaroma remiantis verslo kategorijų 

pakopos numeriu. Sudaryta sistema susideda iš 6 pakopų. Sistemoje nėra šuolių tarp pakopų, t.y. sistema neturi tuščių 
pakopų. Tai – teigiamas momentas. Tai pasiekta vykusiai pasirinkus kriterijų, pagal kurį skaičiuojamos pakopos. 
 
Nulinė pakopa 

Apmokėjimo terminas Nuostolis 
Apskaita Paslauga 
Atliktas darbas Patentas 
Atsarga Priemonė 
Atstatymas Produktas 
Centralizacija Poreikis 
Darbas Rizika 
Darbo priemonė Sertifikatas 
Darbo pasidalijimas Susidėvėjimas 
Darbo tempas Sutartis 
Dinaminis efektyvumas Taupymas 
Elastingumas Turtas 
Gamyba  Vartojimas 
Interesas Vertė 
Licencija žemė 

 
Pirma pakopa 

Akceptas  
Atlyginimas Prekė 
Darbdavys Rangovas 
Darbininkas Reprodukcija 
Darbuotojas Rezervas 
Darbo drausmė Samdymas 
Darbo objektas Specialybė  
Darbo vieta Statyba 
Gaminys Statybos trukmė 
Gamintojas Technologija 
Gėrybės Ūkis 
Ištekliai Ūkinė veikla 
Kapitalas Užsakovas 
Klientas Vartotojas 
Mainai Visuomeninis kapitalas 
Nedarbas žaliava 

 
Antra pakopa 

Birža Materialinės gėrybės 
Darbo pamaina Naudingumas 
Disponavimas Nuosavybė 
Diversifikavimas Pajamos 
Efektyvumas Pakaitalai 
Eksportas Pramonė 
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Gamybos priemonës Rinka 
Įmonė  Vartojamos prekės 
Importas Visuotinis ekvivalentas 
Kompensacija  

 
Trečia pakopa 

Bendrovė Pinigai 
Laisvoji rinka Santaupos 
Monopolija Savininkas 
Nuoma Skola 
Oligopolija Statyba 

 
Ketvirta pakopa 

Išlaidos  Mokėjimas 
Įnašas Pardavėjas 
Įplaukos Perpardavimas 
Kaina Paskola 
Kaupimo priemonė Pirkimas 
Likvidumas Pirkėjas 
Lėšos Subsidija 
Mokestis Užstatas 

 
Penkta pakopa 

Asmeninės pajamos Mažmeninė kaina 
Cirkuliacija Paklausa 
Grynosios pajamos Palūkanos 
Infliacija Pasiūla 
Investicija Pelnas 
Konkurencija Prekyba 
Kreditas Sąskaita 

 
Sistemos panaudojimas. Pakopiška verslo kategorijų sistema panaudota sprendžiant konkrečius uždavinius. 

Sudarytoje sistemoje verslo kategorijos yra lyg "pamatas", todėl šią sistemą reikėtų priimti ir laikyti standartine sąvokų 
sistema Lietuvoje. 

Remiantis šia pakopiška verslo kategorijų sistema gali būti nagrinėjami žodynai ir žodynėliai, ruošiami verslo 
tekstai, tokie kaip įstatymai, poįstatyminiai aktai, vadovėliai, straipsniai, rašomi kursiniai ir baigiamieji darbai. 

Verslo nuostatų modeliavimas ir identifikavimas kompiuteriu. Žmogus modeliuoja verslo nuostatas, į pagalbą 
pasitelkdamas kompiuterį. Kompiuteris gali rasti pagrindinius derinius, susisteminti jų aibę, greitai rasti reikiamą 
informaciją, taip pat grupuoti nuostatas, registruoti jau išnagrinėtas, saugoti informaciją. Tačiau tinkamos programos 
sukūrimas yra itin ilgas ir sunkus procesas. Kompiuteriu galima modeliuoti nuostatas, kurios gyvenime yra dėsningos ir 
nekinta. Kompiuteris negali taikyti stebėjimo, verifikacijos ir genetinio metodo, nes kompiuteris gali tik analizuoti 
turimą informaciją. Informacija kinta labai greitai, todėl gauti rezultatai nėra tikslūs. 

Pasiūlymas: žmogus modeliuoja vienukes ir dvejukes. Trejukes ir t. t. modeliuoja kompiuteris. 
Norint modeliuoti verslo nuostatas kompiuteriu, būtina turėti specialią programą. Programos įeinančią informaciją 

sudarytų: verslo kategorijų su jų apibrėžimais failas (pakopiška sistema), modeliavimo metodų failas, verslo nuostatų 
tipų failas. Programos veikimas turėtų būti pagrįstas galimų kategorijų kombinacijų sudarymu. Racionalių kombinacijų 
(derinių) atrinkimas būtų eksperto funkcija. Programos išeinančią informaciją sudarytų verslo tekstas, susidedantis iš 
verslo nuostatų. 

Neturint tokios programos, kompiuteriu galima pasinaudoti kaip priemone, palengvinančia modeliavimą. 
Įrašius į atmintį pakopišką verslo kategorijų sistemą, metodus bei nuostatų tipus, galima šią informaciją panaudoti 

verslo nuostatų modeliavimui. 
Šiuo atveju reikia žinoti kaip elgtis su kompiuteriu atliekant tokius darbus: 

1. Teksto parašymas 
2. Teksto įvedimas į atmintį. 
3. Teksto iškvietimas į ekraną. 
4. Teksto įrašymas į popierių. 
5. Teksto redagavimas. 
Kiekvienas šių darbų susideda iš eilės operacijų. 
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Verslo nuostatų identifikavimas reiškia, kad iš žinomo verslo teksto reikia atpažinti nuostatų tipus: dėsnius, 

principus, savybes ir t. t. žmogus be kompiuterio pagalbos šį darbą atlieka palyginti lengvai, nors kartais iškyla abejonių: 
o kuriam gi tipui priklauso duota nuostata. Abejonė atsiranda dėl nepakankamai tikslaus ir vienareikšmio ekonomikos 
nuostatųº tipų apibrėžimo. 

Kompiuterizuojant verslo nuostatų identifikavimą reikėtų tiksliau apibrėžti verslo nuostatų tipus, o po to sudaryti 
algoritmus ir programas kiekvienam nuostatos tipui identifikuoti. 

Identifikavimas įgalina įvertinti verslo tekstą. Skaitytojui priimtinas tekstas, kuriame nuostatos išdėstomos tam tikra 
tvarka. Nuoseklus išdėstymas palengvina teksto supratimą. 
Išvados ir pasiūlymai.  
Išvados: 

1. Išnagrinėjus ekonomikos kategorijas matyti, kad ta pati kategorija įvairiuose literatūros šaltiniuose apibrėžiama 
skirtingai, t. y. šiuolaikinė padėtis aiškinant verslo reiškinius (procesus) nėra stabili. Ją stabilizuoti galima panaudojus 
pakopišką verslo kategorijų sistemą. 

2. Sudarytas rinkos ekonomikos sąlygomis aktualių statybos verslo kategorijų sąrašas. 
3. Nustatytas kiekvienos ekonomikos kategorijos pakopos numeris, kuris tiesiogiai priklauso nuo priimto 

kategorijos apibrėžimo. 
4. Remiantis nustatytu verslo kategorijų pakopos numeriu yra sudaryta pakopiška verslo kategorijų sistema. 
5. Nagrinėjant verslo kategorijų pakopas, pastebėtos nuolat pasikartojančios kategorijos, t.y. stabilus pagrindas, 

naudojamas nustatant beveik visų kategorijų pakopas: 
 0 pakopa: darbas, gamyba, paslauga, poreikis, produktas, vertė. 
 1 pakopa: prekė, mainai. 

6. Pakeitus pakopų skaičiavimo tvarką, žemų pakopų kategorijų numeriai sutampa, o vėliau išsiskiria. 
7. Griežtos ribos tarp mikroekonomikoje, makroekonomikoje ir statybos versle taikomų verslo kategorijų nėra. 
8. Panagrinėjus ekonomikos kategorijų sinonimus pastebėta, kad sinonimai patenka į labai skirtingas pakopas. 
9. Kitas, neįtrauktas į pakopišką verslo kategorijų sistemą, kategorijas galima nesunkiai "įtalpinti"į šią sistemą. 
10. Pritaikius pakopišką verslo kategorijų sistemą tekstų recenzavimui bei jų tobulinimui, galima išvengti pakopų 

šuolių vienoje ir gretimose nuostatose. 
11. Modeliuojant binarinį sąryšį gauta, kad be specialios programos kompiuterio taikymo galimybės yra nedidelės. 

Įrašius į atmintį pakopišką verslo kategorijų sistemą, metodus bei nuostatų tipus, šią informaciją ekspertas - 
modeliuotojas gali panaudoti statybos verslo nuostatų modeliavimui. 
Pasiūlymai: 

1. Kadangi verslo kategorijos pakopos numeris priklauso nuo sudaryto ar priimto kategorijos apibrėžimo, tai 
pagrindinį dėmesį skirti apibrėžimų parinkimui arba sudarymui, t.y. standartizavimui. 

2. Papildyti verslo kategorijų sąrašą naujomis kategorijomis, kad būtų galima sudaryti pilną paprastą ir dažniausiai 
vartojamą kategorijų sąrašą. 

3. Papildyti ir pratęsti pakopišką verslo kategorijų sistemą iki 10 pakopų. 
4. Sudarytą pakopišką verslo kategorijų sistemą (PEKS) priimti kaip standartinę sąvokų sistemą. 
5. Norint modeliuoti verslo nuostatas kompiuteriu, būtina sudaryti specialią programą, kurioje būtų: pakopiška 

ekonominių kategorijų sistema, kategorijų apbrėžimai, modeliavimo algoritmai ir verslo nuostatų tipai. 
6. Remiantis sudaryta pakopiška ekonominių kategorijų sistema, gali būti sudaromi žodynai, rengiami verslo 

tekstai: įstatymai, poįstatyminiai aktai, vadovėliai, straipsniai, kursiniai ir baigiamieji darbai. 
 

    Statybos verslo elementų mokomojo leidinio tekstai parengti doc. A. Jakučio iniciatyva. Jis sudarė mokomojo leidinio 
planą. Jį realizavo VGTU studentai: Simas Ivickas, Kristina Steponavičiūtė, Aurelija Veličkaitė,`Justina Šerelytė, Ina 
Fiodorova, Erika Eidžiulyte, Viktoras Lysenkovas, Guoda Kuopaitė, Evelina Barauskaitė, Jan Burbo, Aleksander 
Žukovsky, Gintautas Šepkauskas, I. Kalendraitė, Violeta Karaliūn ir Sigita Zitkevičiūtė  

Po to tekstą peržiūrėjo ir redagavo A. Jakutis. Vėliau mokomąjį leidinį recenzavo doc. V. Kazlovas. Jis sutiko 
mokomąjį leidinį pataisė pagal savo pastabas ir tapo bendraautoriumi.Vėliau leidinį papildė projektų vadovas 
D.Kvartūnas.Panaudojo UAB „Sistela”sąmatinių rogramų paketą „Sąmata”,suderinius su direktoriumi A.Vaitkevičiumi.  
Grigonienė atnaujino statistiką ir nustatė vadovėlio ryšius su kitur paskelbtais analogiškais tekstais. Nauju skyriumi  
leidinys papildytas rementis  prof. A. Kaklauskas medžiaga,kuri buvo pertvarkyta.Autoriai dėkingi prof.R.Genevičiui ir 
prof.V.Akščiūnui už konstruktyvias pastabas.Grupė SF studentų pertvarkė tekstus pagal PVKS. Jų darbą kontroliavo 
doc. V. Kazlovas.Įvadą parengė doc.A. Jakutis. 

 
Pastaba: 

Nuorodos į literatūros sąrašą  yra rašomos cituojamo teksto pabaigoje. Nuoroda atitinka esančios knygos gale 
literatūros sąrašo numerį. 
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1. Statybos rinka Europoje 

 
1.1.  Statybos vaidmuo Europos ūkio sistemoje 

 
Statybos šakos ypatumai. Statyba yra svarbi valstybės nacionalinio ūkio šaka. Ją turi kiekviena šalis, 

neatsižvelgiant į jos bendrąjį išsivystymo lygį, ūkio struktūrą, geopolitinę padėtį, gamtinius išteklius ir kitus veiksnius. 
Statyba dažnai atspindi nacionalinio ūkio ekonominę būklę. Tai reiškia, kad, gerėjant šalies ekonomikai, didėja lėšos į 
ūkio šakas. Kartu didėja ir statybos darbų apimtys. 

Vienos darbo vietos atsiradimas statybos sektoriuje leidžia sukurti apie dvi darbo vietas kitose, su statyba 
susijusiose, šakose (medienos perdirbimo ir baldų gamyboje, statybinių medžiagų ir gaminių pramonėje, statinių 
inžinerinių sistemų gamyboje ir kt.). 

Statyba, kaip ūkio šaka, turi svarbią reikšmę tiek nacionalinei ekonomikai, tiek viso Europos Sąjungos ūkio 
integracijai [18], nes: 

 dalyvauja materialinių vertybių kūrimo procese (statomos ir modernizuojamos pramonės įmonės, gyvenamieji ir 
visuomeniniai pastatai, infrastruktūros, aplinkos apsaugos ir kiti statiniai); 

 yra valstybės įrankis vykdant konjunktūros, regionų plėtros, sveikatos apsaugos politiką sprendžiant kitus 
uždavinius; 

 yra viena pagrindinių šakų, duodančių darbo  nacionalinėje ekonomikoje (apie 10 proc. ir daugiau visų 
užimtųjų). 

Statybos sektorius iš kitų ūkio šakų išsiskiria šiais specifiniais bruožais: 
 galutinis statybos produktas yra pastatai ir inžineriniai statiniai, kuriems būdingas ilgas realizavimo ir gyvavimo 

periodas; 
 beveik pusę visų statybos darbų apimčių sudaro statinių rekonstravimo, renovavimo ir modernizavimo darbai; 
 beveik visi statybos projektai yra skirtingi, jų statybos technologiją, organizavimą ir kainą lemia esamos 

statybos sąlygos; 
 statybai  būdinga didelė objektų sklaida ir nemažos transporto išlaidos; 
 statybose dirba įvairių profesijų darbuotojai, įvyksta gana daug nelaimingų atsitikimų; 
 investicijos inovaciniams projektams įgyvendinti statyboje dažnai yra mažesnės negu kitose ūkio šakose; 
 statybos produktas – pastatai, statiniai - sunaudoja apie 42 proc. visos energijos; 
 statybos plėtra priklauso nuo bendrų ekonominių ciklų dėsningumų; 
 statyboje susidaro daug atliekų, tarp jų skirtų utilizavimui. 

 
Statybos šakos makroekonominiai rodikliai (pateikti keli pagrindiniai ES šalių senbuvių, JAV ir Japonijos 2000 

m. rodikliai). Statybos vietą ūkio sistemoje apibūdina šie rodikliai: 
 statybos apimtys ir jų lyginamoji dalis bendrajame vidaus produkte (BVP); 
 statyboje dirbančių žmonių skaičius. 

Statybos lyginamoji apimtiesdalis Europos Sąjungos šalių bendrajame vidaus produkte pateikta 1.1 lentelėje. 
1.1 lentelė. Statybos apimties lyginamoji dalis ES šalių senbuvių BVP [33] 
 

Valstybė 
Statybos apimties lyginamoji dalis 
BVP, proc. 

Vokietija 13,3 
Prancūzija 11,3 
Italija 10,1 
Jungtinė Karalystė 8,40 
Ispanija 15,0 
Nyderlandai 10,7 
Austrija 13,6 
Belgija 10,6 
Švedija 10,8 
Portugalija 13,8 
Danija 8,3 
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Suomija 11,6 
Graikija 10,1 
Airija 10,3 
Liuksemburgas 10,6 
ES vidutiniškai 11,4 

 

Statybos apimties lyginamoji dalis ES, JAV ir Japonijos bendrajame vidaus produkte pateikta 1.1 paveiksle. 
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1.1 pav. Statybos apimties lyginamoji dalis BVP 

 
1.2 paveiksle pateikta ES, JAV ir Japonijoje statybose šiuo metu dirbančių žmonių lyginamoji dalis procentais. 
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 1.2 pav. Stayboje dirbančių žmonių lyginamoji dalis, proc.  
 

1.2. Statybos rinka 
 

Statybos darbų apimtys. Dabartiniu metu didžiausia statybos rinka pasaulyje yra Europos Sąjungoje. Statybos 
darbų atliekama apie 15 proc. daugiau negu JAV ir apie 30 proc. negu Japonijoje. 

Didžiausios statybos rinkos Europos Sąjungoje  yra Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje ir 
Ispanijoje. Šioms šalims tenka 78 proc. visų Europos Sąjungos statybos apimčių. 1.3 pavaveiksle pateiktos Europos 
Sąjungos šalių statybos darbų apimtys.[33] 
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1.3 pav. ES šalių statybos darbų apimtys, proc. 
 

Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Italijoje, Olandijoje ir Ispanijoje 
statybos darbų apimtys didėja lėčiau, negu auga bendrasis nacionalinis produktas, tuo tarpu Danijoje, Suomijoje, 
Norvegijoje, Švedijoje ir Portugalijoje didėja sparčiau. 1.2 paveiksle pateiktos statybos darbų apimtys, per metus 
tenkančios vienam Europos Sąjungos gyventojui. 

 
1.2 lentelė. Statybos darbų apimtys per metus tenkančios vienam ES gyventojui 
 

Valstybė Statybos darbų apimtys, eurais 

Vokietija 3151 
Prancūzija 2508 
Italija 1581 
Jungtinė 
Karalystė 

1765 

Ispanija 2045 
Nyderlandai 2564 
Austrija 4130 
Belgija 2557 
Švedija 2976 
Portugalija 1639 
Danija 3719 
Suomija 2955 
Graikija 607 
Airija 3279 
Liuksemburgas 2899 
ES 2667 

 
Statybos apimčių mažėjimas, o vėliau jų augimas Europoje sustiprino konkurenciją pirkimų ir pardavimų rinkoje,  

privertė rangovus peržiūrėti savo veiklos strategiją. 
1.3 lentelėje parodyta, kaip keitėsi statybos darbų apimtys Vakarų Europos šalyse 1996-2000 metais [38]. 
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1.3 lentelė. Statybos darbų apimtys Vakarų Europos šalyse 1996 – 2000 metais, mlrd. eurų 
 

Metai Valstybė 1996 1997 1998 1999 2000 
Austrija 24,6 24,9 25,7 26,1 26,3 
Belgija 24,2 25,9 26,8 27,8 28,8 
Danija 14,8 16,2 16,3 15,8 15,6 
Suomija 10,5 11,6 12,9 13,6 14,2 
Prancūzija 100,0 99,1 100,9 105,4 108,2 
Vokietija 211,5 206,2 197,3 197,1 199,1 
Airija 9,6 10,8 11,9 13,4 14,6 
Italija 99,0 99,7 102,9 106,3 107,9 
Nyderlandai 33,3 35,0 35,4 36,7 36,9 
Norvegija 14,4 15,9 15,2 14,5 14,4 
Portugalija 11,4 12,9 13,5 13,7 14,2 
Ispanija 51,4 52,4 55,6 59,1 61,8 
Švedija 21,30 19,7 20,4 21,1 22,3 
Šveicarija 23,2 22,4 22,5 22,7 23,3 
Jungtinė 
Karalystė 87,5 90,1 91,6 93,7 96,2 

Iš viso 736,4 742,8 748,9 767,0 783,8 
 

Statybos struktūra. Gyvenamosios statybos apimtys Europos Sąjungos šalyse nuolat didėja. Jų lyginamoji dalis 
sudaro apie 50 proc. statybos apimčių. Privačių pramonės objektų statyba sudaro apie 26 proc, administracinių, prekybos 
ir kitų panašių statinių  – 9 proc, infrastruktūros objektų - apie 6 procentus.[40] 

Europos šalyse sumažėjo valstybės investicijos į infrastruktūros objektus dėl Europos Sąjungos pinigų politikos 
reikalavimų ir valstybių pastangų prilyginti pajamas išleidžiamiems pinigams, kurie turi atitikti gautinus ateityje. Nors 
gyvenamųjų namų statybos poreikis – visa tai, kas vartotojui reikalinga – yra didelis, apskritai Europoje statybos 
apimtys didėja nežymiai. Pagrindinės pramonės šakos savo lėšas naudoja esamiems pastatams renovuoti ir 
modernizuoti. Šiems tikslams kasmet skiriama apie 32 proc. visų investicijų. 

1.4 lentelėje pateikta Europos Sąjungos šalių statybos struktūra[38]. 
1.4 lentelė. Statybos struktūra ES šalyse senbuvėse proc. 
 

Antžeminė statyba 
Valstybė 

gyvenamoji  pramoninė  visuomeninė 

Požeminė statyba 
(infrastruktūros objektai, 
inžineriniai statiniai) 

Vokietija 51 29 7 13 
Prancūzija 45 25 8 22 
Italija 56 26 7 11 
Jungtinė 
Karalystė 50 23 12 15 

Ispanija 51 14 6 29 
Nyderlandai 43 25 11 21 
Austrija 47 25 9 19 
Belgija 46 30 10 14 
Švedija 58 13 10 19 
Portugalija 36 13 10 41 
Danija 50 10 10 30 
Suomija 49 20 5 26 
Graikija – – – – 
Airija 51 17 9 23 
Liuksemburgas – – – – 
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Statyba, kaip šalies ūkio šaka, yra lyg barometras vertinant ekonomikos efektyvumą apskritai. Pastaraisiais metais 
Lietuvoje statybos apimtys auga, kas rodo, kad šalies ūkis atgimsta, įgauna tam tikrą pagreitį, o tai suteikia vilčių, kad 
bent jau šalių vidutiniokių lygį įmanoma pasiekti per artimiausius 2–3 dešimtmečius. 

Šalyje atliktų statybos darbų apimčių dinamika per 2000 – 2005 metus pateikta 1.4 pav[38]. 
 

 
 
1.4 pav. Šalyje savo jėgomis atliktų statybos darbų per 2000 – 2006 metus, mln. Lt. 

Šalies statybinės bei specializuotos organizacijos vykdo darbus ir užsienyje. Užsienyje atliktų darbų apimčių dinamika 
per 2000 – 2004 metus pateikta 1.5 paveiksle[38]. 

 

 
 
1.5 pav.Užsienyje savo jėgomis atliktų statybos darbų apimtys 
 
 

1.6 paveiksle pateikti palyginimai su 2000 m. kainomis procentine išraiška[38]. 
 

 
1.6 pav. Atlikta statybos darbų šalyje, palyginti su 2000 metų kainomis 
 

Šiuo metu, kai nesunkiai ir gana palankiomis sąlygomis šalies gyventojai gauna paskolas gyvenamojo būsto 
statybai, sparčiai auga naujų butų statybos. 1.7 ir 1.8 paveiksluose pateikta informacija apie pastatytus butus per 2005 
metus ir 2000 - 2006 metų laikotarpį[38].  
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1.7 pav. Pastatyta naujų butų per 2006 metus 
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1.8 pav. Pastatyta butų per 2000 – 2006 metus 
 
1.9 paveiksle pateikta informacija apie negyvenamųjų pastatų bendrojo ploto įsisavinimą per 2000 -2005 metų 

laikotarpį[38]. 

Butų saičius, 
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Pastatyta negyvenamųjų pastatų bendro ploto

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Metai

B
en

dr
as

 p
lo

ta
s,

 
tū

ks
t.k

v.
m

 
 
1.9 pav. Pastatyta negyvenamųjų pastatų bendrojo ploto 
 

Pagrindinai 1997 – 2003 metų statybos rodikliai pateikti 1.10 ir 1.11 paveiksluose. 
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1.10 pav. Statybos įmonių skaičiaus dinamika 
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1.11 pav Dirbančiųjų statyboje skaičiaus dinamika 
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1.3. Statybos eksportas 
 

Vykstant globalizacijos procesams, statyba tampa eksporto objektu. Rangovai vykdo statybos darbus ne tik savo 
šalyse, bet ir užsienyje. Europos statybos koncernų statybos darbų apimtys kitose šalyse sudaro daugiau kaip pusę visos 
jų veiklos programos. Statyba užsienyje plėtojasi veikiama dviejų pagrindinių veiksnių [12]: 

1) mokslinės ir techninės pažangos Europoje; 
2) ekonominės pasaulio ūkio integracijos, plėtojantis globalizacijos procesams. 
Statybos produktų ir paslaugų išvežimas į užsienį, jų kiekis ir vertė pradėjo didėti praėjusio amžiaus šeštajame ir 

septintajame dešimtmetyje. Statybos darbų užsienyje apimtys didžiausios buvo devintojo dešimtmečio pradžioje. Tuo 
laikotarpiu apie 70 proc. statybos darbų buvo atlikta besivystančiose šalyse (Afrikoje, Lotynų Amerikoje, Rytų Europos 
šalyse, Azijoje) ir apie 30 proc. Vakarų Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Japonijoje. 

Stambiausi Europos statybos koncernai vykdo statybos darbus Afrikoje, Amerikoje, Azijoje ir Australijoje. 
Daugiausia objektų kitose Europos šalyse stato Prancūzijos rangovai – 284, Vokietijos – 132, Austrijos – 85, Olandijos – 
61, Danijos – 56 (tai apytikriai devintojo dešimtmečio pradžios duomenys) [38]. 

Nepalanki situacija vidaus statybos rinkoje susidarė Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Belgijoje. Šiose šalyse 
kitų Europos valstybių rangovai stato daugiau negu jų pačių rangovai. Pvz. Prancūzijoje – 6 vokiečių rangovų objektai, 
Vokietijoje – 71 prancūzų rangovų objektas, Anglijoje – 23 nyderlandų rangovų objektai, Nyderlanduose – 6 anglų 
rangovų objektai, Austrijoje – 34 vokiečių rangovų objektai, Vokietijoje – 40 austrų rangovų objektų, Belgijoje – 65 
prancūzų rangovų objektai, Prancūzijoje – 2 belgų rangovų objektai. 

Tokia situacija didina konkurenciją Europos statybos rinkoje ir verčia kai kurių Europos šalių rangovus ieškoti 
statybos rinkų kitose šalyse netgi žemynuose. Tai būdinga Vokietijos, Prancūzijos, Nyderlandų, Ispanijos, Jungtinės 
Karalystės ir kitų šalių statybos rangovams [38] (1.5 lent.). 
 
1.5 lentelė. Europos šalių statybos eksportas 
 

Valstybė Objektų už Europos ribų skaičius 
Austrija 6 
Belgija 11 
Danija 9 
Suomija 3 
Prancūzija 228 
Vokietija 84 
Italija 29 
Nyderlandai 58 
Ispanija 53 
Švedija 10 
Šveicarija – 
Jungtinė Karalystė 114 
Iš viso 605 

 
Užsienyje daugiausia statomi stambūs objektai, nes tik tada statybos eksportas yra efektyvus.1.6 lentelėje pateikti 

didžiausi statybos koncernai Europoje , jų statybos darbų apimtys ir eksporto lyginamoji dalis [1]. 

1.6 lentelė. Didžiausi statybos koncernai Europoje 
 

 
Eil. 
Nr. 

 
Statybos koncernai, 
valstybė 

Statybos 
darbų 
apimtis, mlrd. 
JAV dol. 

Tarp jų statybos 
darbai užsienyje, 
mlrd. JAV dol. 

Statybos 
eksporto 
lyginamo
ji dalis, 
proc. 

1 Bouygues ( Prancūzija) 12,517 5,280 42,2 
2 Skanska (Švedija) 6,939 4,825 69,5 
3 Groep (Nyderlandai) 4,697 3,540 75,3 
4 Groupe GTM (Prancūzija) 7,430 3,438 46,3 
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5 SGE Vivendi (Prancūzija) 9,348 3,359 35,9 
6 Hochtief ( Vokietija) 6,914 3,312 47,9 
7 Philipp 

Holzmann(Vokietija) 7,205 3,229 44,8 

8 Bilfinger+Berger 
(Vokietija) 5,122 3,069 40,7 

9 Amec (Jungtinė Karalystė) 5,350 2,180 44,8 
10 Technip (Prancūzija) 2,004 1,943 96,9 

 
Vidurio ir Rytų Europos šalys, Europos Sąjungos narės iki 2015 metų į savo šalių infrastruktūros objektus turi 

investuoti apie 170 mlrd. eurų; šiam tikslui du trečdalius reikalingų lėšų turi turėti pati valstybė, o vieną trečdalį bus 
galima gauti iš Europos Sąjungos fondų. Daug lėšų prireiks gyvenamiesiems namams modernizuoti. 

Statant objektus kitose šalyse, reikia atsižvelgti į tam tikrus tų šalių statybos ypatumus: 
 statybos reglamentavimo tvarką (statybos teisinį reglamentavimą, statybos organizavimą, technines normas, 

standartus, sertifikavimą, kokybės kontrolę); 
 vietinių statybos įmonių specializaciją, jų dydį, personalo kvalifikaciją ir pasirengimą tarptautinei kooperacijai 

bei galimas bendradarbiavimo formas; 
 statybos pramonės potencialą; 
 ekonominius aspektus (statomų objektų pobūdį ir sąmatinę vertę, išlaidų struktūros ir kainodaros ypatumus, 

tarpusavio atsiskaitymo tvarką ir t. t.); 
 muitus ir mokesčių sistemas; 
 valstybės valdymo institucijų požiūrį į kitų šalių statybos įmones . 

 
 
 
1.4. Statybos reglamentavimas Europos Sąjungoje 

 
Europoje taikomos nacionalinės, Europos Sąjungos ir tarptautinės statybos normos.Kiekviena šalis turi nacionalines 

statybos normas. Šiuo metu Europos Sąjungos šalys harmonizuoja statybos teisės sistemą ir taiko Europos Sąjungos 
normas (EN). 

Europos standartus tvarko Europos standartų komitetas CEN (Comite Europeen de Normalisation). Jo sukurtų 
standartų pvadinimai prasideda raidėmis EN. Komiteto CEN nariai yra šios Europos valstybės: Airija, Austrija, Belgija, 
Danija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, 
Prancūzija, Suomija, Švedija, Šveicarija ir Vokietija. 

Asocijuoti nariai yra: Bulgarija, Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, 
Turkija ir Vengrija [27]. 

Komitetą CEN sudaro atskirų sričių technikos komitetai. 
Tarptautinius standartus tvarko Tarptautinė standartų organizacija ISO (International Standart Organization). Tam 

tikrų sričių standartus kuria atitinkami moksliniai komitetai ir darbo grupės. Tarptautinė standartų organizacija yra 
Ženevoje. Ji koordinuoja beveik 2 tūkst. techninių komisijų darbą. Parengta apie 9 tūkst. tarptautinių normų. Tokioms 
normoms rengti numatyti finansavimo šaltiniai. Du trečdaliai viso finansavimo tenka Vakarų Europos šalims. 

Europos Sąjungoje veikia Nuolatinis statybos komitetas, sudarytas iš valstybių narių atstovų. Komiteto uždavinys – 
diegti ir kontroliuoti statybos direktyvas. Tokių direktyvų yra aštuonios: 

 direktyva dėl diplomų 89/48 EEC; 
 direktyva dėl architektų 85/384 EEC (profesinis reglamentavimas); 
 šešios direktyvos, reglamentuojančios viešuosius pirkimus : 93/36 EEC, 93/37 EEC, 92/50 EEC, 89/665 EEC, 

93/38 EEC, 92/13 EEC; 
 direktyva 89/106 EEC “Dėl valstybių narių statybos produktų teisinių ir administracinių nuostatų 

suvienodinimo“. Ją papildo šeši aiškinamieji dokumentai, kuriuose konkrečiai nurodomi esminiai reikalavimai 
statiniams, šių reikalavimų įvertinimas normatyviniuose dokumentuose (mechaninis atsparumas ir stabilumas, gaisrinė 
sauga, higiena, sveikata ir aplinkos apsauga, saugus statinio eksploatavimas, apsauga nuo triukšmo, energijos taupymas 
ir šilumos išsaugojimas) [38]. 

 
1.5. Tarptautinės statybos organizacijos Europoje 

 
Europoje veikia daug įvairių su statybos veikla susijusių nacionalinių ir tarptautinių organizacijų. Jos kuriamos 

savanoriškumo pagrindu, jų skaičius nuolat auga. Jas galima suskirstyti į dvi grupes: 
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 nacionalinės ir tarptautinės asociacijos bei sąjungos. 
 statybos įmonių profesinės sąjungos. 

 
Nacionalinės statybos asociacijos. Įsteigtos beveik visose Europos šalyse. Tokios organizacijos atstovauja savo 

narių interesams šalies vyriausybėje ir parlamente, teikia jiems įvairias paslaugas, bendradarbiauja ir sudaro sąjungas su 
analogiškomis kitų šalių statybos asociacijomis. Nacionalinių asociacijų veikla finansuojama narių mokesčiais. 

Nacionalinės statybos asociacijos konsultuoja savo narius įvairiais technikos, ekonomikos, teisės ir kitais 
klausimais, organizuoja specialistų kvalifikacijos kėlimo seminarus, užsiima leidyba ir platina įvairią informaciją 
statybos klausimais, atlieka statybos konjunktūros analizę, rengia viso ūkio ir statybos šakos prognozes. 

Tarptautinės statybos sąjungos. Europoje veikia trys tarptautinės statybos sąjungos: Europos statybos pramonės 
federacija (FIEC), Europos tarptautinių rangovų sąjunga (EIC) ir Tarptautinių statybos susivienijimų konferencija 
(CICA). 

Europos statybos pramonės federacija (FIEC) vienija įvairių šalių nacionalines statybos asociacijas. Federacija 
įsteigta 1905 metais Paryžiuje. Šiuo metu ji turi 31 narį iš 24 šalių. Federacija aktyviai dalyvauja Europos statybos šakos 
plėtros procese ir sprendžia du pagrindinius uždavinius: 

 stengiasi propaguoti ir didinti statybos šakos vaidmenį Europos ūkio sistemoje; 
 dalyvauja sudarant palankias statybos šakos funkcionavimo ir plėtros sąlygas visiems dalyviams. Vykdoma 

statybos veiklos sąlygų harmonizavimo ir integracinių procesų plėtros politika. Šioje srityje Europos statybos pramonės 
federacija bendradarbiauja su nacionalinėmis vyriausybėmis, įvairiomis Europos institucijomis. 

Europos tarptautinių rangovų sąjunga (EIC) vienija tuos rangovus, kurie įgyvendina statybos projektus kitose 
šalyse. Sąjunga įsteigta 1970 metais Vokietijoje. Jos būstinė yra Berlyne. Dabar ją sudaro 16 statybos asociacijų iš 15 
šalių. EIC yra FIEC narė. Šios organizacijos pasidalijo veiklos sritimis ir aktyviai bendradarbiauja nuo 1984 metų EIC 
atstovauja Europos rangovų interesams statybos eksporto klausimais įvairiose tarptautinėse organizacijose, organizuoja 
tarptautinius renginius, kuriuose keičiamasi statybos eksporto patyrimu. Pavyzdžiui, įvairiuose tarptautiniuose 
renginiuose buvo nagrinėjamos tokios statybos eksporto temos: 

 tarptautinis statybos projektų finansavimas; 
 eksporto kreditinis draudimas; 
 tarptautinių konkursų organizavimas ir sutarčių sąlygos; 
 arbitražas ir alternatyvios ginčų reguliavimo formos; 
 bendradarbiavimas su Europos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis kituose žemynuose. 

Tarptautinių statybos susivienijimų konfederacija (CICA) įsteigta 1974 metais. Būstinė yra Paryžiuje. Šiuo metu 
ją sudaro 78 susivienijimai iš 73 šalių. Ši tarptautinė statybos organizacija nagrinėja kompleksines ir sudėtingas statybos 
problemas pasauliniu mastu: globalizacijos procesų poveikį statybos plėtrai, statybos projektų finansavimo, stambių 
objektų privatizavimo, infrastruktūros plėtojimo, milijoninių miestų butų ir olimpinių miestelių projektavimo, aplinkos 
apsaugos ir kitus klausimus, taip pat rengia bei platina svarbius informacinius leidinius. Be to organizuoja pasaulines 
konferencijas ir kongresus, kuriuose dalyvauja įvairių šalių vadovai, tarptautinių kredito įstaigų atstovai (Pasaulio banko, 
Azijos plėtros banko, Afrikos plėtros banko ir kt.), ministrai, stambiausių statybos koncernų vadovai. Šios 
konfederacijos narė – Europos statybos pramonės federacija (FIEC). 

Europoje yra ir kitų su statybos veikla susijusių tarptautinių organizacijų. Šios organizacijos nori bendradarbiauti ir 
tiesiogiai dalyvauti statybos šakos plėtros Europoje procese. Tačiau visų dalyvių veikla turi būti koordinuojama. Šiam 
tikslui FIEC iniciatyva įsteigtas Europos statybos forumas. Forumo dalyviai – aštuonios Europos Statybos sąjungos: 
Europos architektų sąjunga (ACE), Europos inžinierių konsultantų sąjunga (EFCA), Europos būsto įmonių sąjunga 
(UEPC), Europos statybinių medžiagų gamintojų sąjungos (CEPMC, CEMBUREAU, EAPA), Europos statybos 
darbininkų sąjunga (FETBB) ir Europos statybos pramonės federacija (FIEC). 

Europos statybos forumo tikslas – inicijuoti politinį dialogą tarp Europos tarptautinių institucijų ir Europos statybos 
šakos atstovų. Numatytos tokios šio dialogo ir diskusijų temos: „Statybos sektoriaus įvaizdis“, „Statybos veiklos sąlygų 
harmonizavimas Europoje“, „Mastrichto kriterijai“, „Transeuropinis tinklas“. 

Kadangi statybos šaka turi didelę reikšmę ekonomikoje, jos ūkinės veiklos svyravimai ir to priežastys yra ištirti ir 
apibendrinti. 
 
2. Statybos šaka ir ekonomika 
 
2.1. Statybos šakos ciklai 
 

Tiek kitose pramonės šakose, tiek statyboje vyksta tam tikras ūkinės veiklos svyravimas. Statybos ūkinės veiklos 
cikliškumui suprasti sudarysime teorinį modelį, kuris leistų išsiaiškinti statybos produkcijos paklausos svyravimų 
priežastis. Tačiau reikia pažymėti, kad svyravimų dydis priklauso nuo atsitiktinių įvykių, paprastai nenagrinėjamų 
ekonomikos teorijoje. Bendrosios ūkinės veiklos ciklas susideda iš keturių fazių [56]: 
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• nuosmukis – laikotarpis, kai greitai mažėja bendroji paklausa, kurią lydi maža išleidžiamos produkcijos apimtis 
ir didelis nedarbas; 

• atstatymas – padidėja bendroji paklausa, kurią lydi produkcijos apimties didėjimas ir nedarbo mažėjimas; 
• pakilimas – bendroji paklausa pasiekia, o vėliau ir pranoksta palaikytiną produkcijos apimtį (galimas bendrasis 

nacionalinis produktas). Pasireiškia visiškas užimtumas, perteklinė pasiūla lemianti bendrą kainų kilimą; 
• nuosmukis – pakilimas baigiasi. Mažėja bendroji paklausa, sukeldama iš pradžių nedidelį gamybos apimties 

mažėjimą ir nedarbą, o vėliau, mažėjant paklausai, prasideda nuosmukis. 
Grafiškai ūkinės veiklos ciklai parodyti 2.1 paveiksle.  
 

 
 
 
2.1 pav. Ūkinės veiklos ciklas 
 

Įvairių šalių ekonomistai tyrė cikliškumo pobūdį ir trukmę, norėdami prognozuoti ūkinės veiklos apimtis ir bendrąją 
paklausą. Pavyzdžiui. Mokslininkai teigia, kad gyvenamosios statybos ciklas priklauso nuo gimstamumo ciklo. Vaikai 
užauga per 18–20 metų ir palieka savo tėvų namus, šitaip skatindami būsto paklausą. R. Barrasas ir D. Fergusonas [3–6] 
savo darbuose pateikė teorinį statybos cikliškumo modelį. Tyrimuose nagrinėtas privatus statybos sektorius (pramoninis, 
komercinis ir gyvenamasis). Pagrindinė to priežastis, kaip teigė autoriai, yra visuomeninio sektoriaus priklausomybė nuo 
vyriausybės vykdomos politikos, dažnų jos pokyčių. Darbuose taikyti du vertinimo modeliai. Viename naudotos ilgojo 
laikotarpio duomenų aibės, kurias sudarė tik ekonominiai veiksniai, kitame – trumpojo laikotarpio duomenų aibės, 
kurias sudarė daugybė turto rinkos veiksnių. Autoriai pateikė tokias išvadas: investicijų ir vartotojų rinkų aktyvumas 
dažniausiai lemia privataus sektoriaus statybos rinkos (pramoninės, komercinės ir gyvenamosios) aktyvumą; egzistuoja 
9 metų statybos cikliškumas (tai matyti iš surinktų duomenų); tokie veiksniai, kaip palūkanų norma, statybos kainos ir 
kt., mažiau veikia investicijas į pramoninį ir komercinį sektorius nei į gyvenamąjį. D. A. Turin [57] analizavo 85 
įvairaus ekonominio išsivystymo šalis (1955–1965 m.). Lygindamas šalių duomenis D. A. Turin nustatė, kad egzistuoja 
tiesioginis ryšys tarp BVP dalies žmogui ir statybos šakos masto. Statybos šakos dalis išsivysčiusiose šalyse sudaro 6 – 9 
proc., o besivystančiose 10 – 15 proc. nuo BVP. Visose tyrinėtose šalyse statybos šakos bendroji dalis sudarė 45 – 60 
proc. bendrojo šalies ilgalaikio kapitalo. S. Drewer [48] konstatavo, kad D. A. Turin identifikavo problemas, būdingas 
vertinant laiko eilučių (statistinių duomenų) tarpusavio priklausomybes lyginant įvairias šalis. Viena pagrindinių 
„Turino modelio“ dalių yra teorija, pagrįsta statistine analize. Ji teigia, kad egzistuoja išmatuojamas ir prognozuojamas 
priežastinis ryšys tarp pagrindinių statybos šakos rodiklių ir ekonomikos raidos indikatorių. W. C. Wheaton [58] 
nagrinėjo JAV biurų rinkos cikliškumą. Jis sudarė modelį, pagal kurį nustatė rinkos cikliškumo priežastis. Papildomai 
šis modelis leido modeliuoti ir prognozuoti rinkos elgseną, esant įvairioms makroekonomikos sąlygoms. Pagal autorių, 
yra biurų darbuotojų, naujų biurų nuomos kainų, darbuotojų skaičiaus augimo ir patalpų ploto laukiama paklausa. Savo 
ruožtu yra nuomos kainų, laisvų darbo vietų, patalpų fondo, darbuotojų skaičiaus augimo, statybos kainų pasiūla . 

Kreditų pasiūla ir palūkanų norma taip pat yra labai svarbūs veiksniai, darantys didelę įtaką statybos šakai, kuri 
praktiškai priklauso nuo finansinių išteklių prieinamumo ilgalaikiams projektams įgyvendinti. 

Panagrinėkime statybos šakos ciklo fazes. Gyvenamosios statybos apimtys auga didėjant įvairių veiklos rūšių 
įmonių pelnui, kartu paskutinėje statybos ciklo fazėje didėja ir biurų bei parduotuvių statybos apimtys. Spontaniški, 
nereguliarūs, atsitiktiniai įvykiai taip pat daro įtaką statybos veiklos apimčių augimui ar mažėjimui. Gyventojų skaičiaus 
pokyčiai skatina gyvenamąją statybą, pavyzdžiui, kai gyventojai migruoja iš kaimo vietovių į miestus, tikėdamiesi rasti 
darbo. Kiti demografiniai veiksniai, darantys įtaką būsto statybai, yra gyventojų amžiaus struktūra, vedybų skaičius, 
namų ūkių formavimasis ir kt. Šių socialinių veiksnių plėtros kryptys kartu su tokiais veiksniais, kaip nedarbo lygis, 
pajamų pasiskirstymas, palūkanų norma, statybos kainos ir kt., daro įtaką būsto paklausai. 

Naujos technologijos gali skatinti specifinių pramonės sektorių veiklą, o tai turi įtakos naujų darbo vietų atsiradimui 
kituose ekonomikos sektoriuose, pavyzdžiui, statyboje.  

Laikas 

Nuosmukis 
Nuosmukis 

Pakilimas 

Pakilimas 

Užimtumas 
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Egzistuoja keletas teorijų, aiškinančių ekonomikos cikliškumą. Statybos sektoriaus cikliškumui paaiškinti tinka 
akceleratoriaus principo teorija. Vartojimo paskirties prekių, tokių kaip baldai, apranga, buitinė technika ir kt., paklausa 
kinta kasmet. Akceleratoriaus principas parodo, kaip mažas vartojimo prekių paklausos pokytis daro įtaką dideliems 
investicijų paklausos pokyčiams, pavyzdžiui, gamyklų ir parduotuvių statybai. Akceleratoriaus principo koncepcinį 
pagrindą sudaro kapitalo imlumas. Kapitalas yra indėlis į gamybą, investuojant į materialųjį kapitalą (pavyzdžiui, 
įmones, įrangą, medžiagas) ir intelektualųjį kapitalą [56]. Kapitalo imlumas rodo, kiek papildomo kapitalo reikia 
papildomam gamybos apimties vienetui pagaminti arba, kitaip tariant, kiek papildomos produkcijos pagaminama už 
kiekvieną papildomo kapitalo vienetą [56]. Kapitalo ir produkcijos santykis rodo, kiek naudingos naujos investicijos 
ekonomikai augti. Jeigu, pavyzdžiui, kapitalo ir produkcijos santykis yra 2:1, tai 2 papildomų investicijų vienetai leidžia 
nacionalinės produkcijos apimčiai padidėti vienu vienetu. Įmonės kiekvienais metais turi investuoti į gamybą tam, kad 
palaikytų esamą produkcijos apimtį. Jos taip pat turi papildomai investuoti į gamybą tam, kad padidintų gamybos 
apimtis, kurios leistų patenkinti išaugusį vartojimo poreikį. Tarkime, jei gamyklų ar parduotuvių fizinis gyvavimo laikas 
trunka vidutiniškai 30 metų, tai apie 3 proc. šių pastatų kiekvienais metais turi būti pakeista naujais. Antraip po 30 metų 
neliks tinkamų gamybai ar pardavimui reikalingų plotų. Jeigu vartojimo paklausa kyla 3 proc., tai bendroji statybos 
paklausa padidės apytikriai 6 proc., t.y. 3proc. reikalingi remontui ir eksploatacijai ir 3 proc. išaugusiai vartojimo 
paklausai patenkinti. Toks statybos paklausos augimas tesis tol kol bendrasis ekonomikos augimas išliks pastovus, t.y. 3 
proc. per metus. Tačiau jei ekonomika padidėja 2 proc., o ne 3 proc., statybos paklausa sumažėja apytikriai iki 5 proc., 
nes papildomų apimčių poreikis sumažėja, palyginti su prieš tai buvusiu. Toks investavimo į statybą ar įrangą mažėjimas 
gali daryti poveikį bendram ekonomikos nuosmukiui, nes kitos įmonės pastebi statybos ir investicijų paklausos 
mažėjimą [48]. 

Tačiau net jeigu šalies ekonomika šiuo metu auga ir žmonių užimtumas yra didelis, statybos paklausa gali mažėti, 
jeigu statybos organizacijos manys, kad ekonomikos plėtros tempas ateityje mažės. Tai mažina ir statybos darbų 
paklausą, ypač naują statybą, kas savo ruožtu didina statybos darbininkų nedarbą. Įmonės ir organizacijos, tiesiogiai 
nesusijusios su statyba, pastebi šiuos pokyčius ir koreguoja savo gaminamos produkcijos apimtis. O tai pasireiškia dar 
didesniu ekonomikos augimo mažėjimu ir nedarbo didėjimu. Paklausa mažėja, kai nedarbas didėja, o tai daro įtaką 
įmonių paklausai, t.y. įmonėms nebereikia ne tik naujų plotų, bet jos mažina esamų pastatų remonto ir atnaujinimo 
išlaidas. 

Žinoma, ekonomikos nuosmukis negali tęstis neapibrėžtą laiką. Ilgainiui jis stabilizuojasi. Bedarbių skaičius taip pat 
negali be galo didėti, nes tuo atveju visi šalies gyventojai taptų bedarbiais. Kai tik ekonomikos smukimo tempas 
sumažėja, įmonės ir organizacijos didina atnaujinimo ir naujų pastatų statybos apimtis. Toks statybos apimčių didėjimas 
pasireiškia net jeigu šalies ekonomika vis dar yra nuosmukio stadijoje. Statybininkai priimami į darbą, išauga statybos ir 
kitų pramonės gaminių bei prekių paklausa. Įmonės ir organizacijos atgauna pasitikėjimą rinkose ir priima sprendimus 
investuoti į statybą, didinti gamybos apimtis. Ekonomika pradeda augti – taip prasideda naujas ūkinės veiklos ciklas. 
 
2.2. Ekonominis statybos šakos vaidmuo 
 

Statyba vaidina svarbų vaidmenį ekonomikoje. Galima sakyti, kad statyba kuria ir valdo vadinamąją urbanizuotą 
aplinką. Urbanizuotą aplinką sudaro infrastruktūra, komerciniai ir pramonės pastatai, gyvenamieji namai. Statybos šakos 
dydis ir našumas yra pakankamai svarbūs tenkinant visuomenės poreikius. Norint suprasti ekonominę statybos šakos 
svarbą, palyginti su kitomis pramonės šakomis, reikia atlikti lyginamąją statybos ir kitų ekonomikos šakų analizę. 

Ko gero, geriausias ekonomikos masto matas yra nacionalinės pajamos. Nacionalinės pajamos yra lygios grynajam 
nacionaliniam produktui ir susideda iš visos prekių bei paslaugų, įskaitant ir statybą, pagamintų per tam tikrą laiką, 
piniginės vertės, atskaičius kapitalo nusidėvėjimą [56]. Nacionalinės pajamos gali būti nagrinėjamos trim būdais [56]: 

1) prekių ir paslaugų, pagamintų šalyje, produkcija (jos apimtis); 
2) bendrosios šalies gyventojų pajamos, gaunamos iš esamos prekių ir paslaugų gamybos; 
3) šalies gyventojų bendrosios vidaus išlaidos vartojimui ir gamybos priemonėms. 
Įvairios nacionalinių pajamų skaičiavimo metodikos atsako į skirtingus klausimus. Pavyzdžiui, centrinei vyriausybei 

reikia žinoti nedarbo ir darbo pajamų santykio pokyčius prieš nustatant mokesčius. Įmonės, prieš investuodamos į naujas 
gamyklas, įrangą ar technologijas, gali norėti žinoti apie vartotojų išlaidų augimą arba mažėjimą. Politikai, žurnalistai ir 
kiti visuomenės veikėjai turi žinoti apie ekonomikos pokyčius, kad galėtų vykdyti ar komentuoti ekonomikos politiką ir 
kylančias problemas. 

Bendra visų gatavų prekių ir paslaugų, pagamintų ūkyje per vienerius metus, piniginė vertė vadinama bendruoju 
vidaus produktu (BVP). BVP, jo kitimo tendencijos, bendrosios nacionalinės pajamos plačiai naudojama tarptautiniams 
palyginimams bei ekonominei analizei. 

BVP vertinamas veikusiomis ir palyginamosiomis kainomis. Šiuo metu Lietuvoje, atliekant perskaičiavimus 
palyginamosiomis kainomis, bazinėmis naudojamos 2000 metų kainos. 

BVP vertinti taikomi trys metodai [50]: 
• gamybos, 
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• išlaidų, 
• pajamų. 

o BVP vertinimas gamybos metodu. BVP yra visų prekių ir paslaugų, sukurtų šalyje per ataskaitinį laikotarpį, 
grynoji vertė – galutinis gamybinės veiklos rezultatas. BVP skaičiuojamas kaip kiekvienos veiklos 
pridėtinių verčių suma, kuri gaunama iš produkcijos vertės atėmus tarpinį vartojimą. 

o BVP vertinimas išlaidų metodu. BVP išlaidų metodu vertinamas kaip galutinio vartojimo bei kaupimui 
skirtų išlaidų suma. Ją sudaro: individualaus (namų ūkių ir pelno nesiekiančių institucijų) ir kolektyvinio 
(valstybinio valdymo įstaigų) vartojimo išlaidos prekėms įsigyti ir už paslaugas sumokėti; bendrasis 
pagrindinio kapitalo formavimas, atsargų pasikeitimas ir vertybių įsigijimas atėmus netekimus; skirtumas 
tarp prekių ir paslaugų eksporto ir importo. 

o BVP vertinimas pajamų metodu. BVP skaičiavimui pajamų metodu naudojama pridėtinės vertės išlaidų 
suma. Ją sudaro: kompensacija dirbantiesiems, susidedanti iš darbo užmokesčio ir darbdavių socialinio 
draudimo įmokų; pagrindinio kapitalo vartojimas; mokesčiai gamybai ir importui, atėmus subsidijas; 
likutinis perteklius ir mišrios pajamos. 

Prieš pradedant nagrinėti nacionalinės sąskaitos statistinių rodiklių sistemą, reikia aptarti keletą svarbių detalių. 
Pirmiausia, darbas, atliktas namų ūkyje, neapskaitomas nacionalinėse pajamų sąskaitose dėl to, kad šiuo atveju 
nevykdomi piniginiai sandoriai. Vis dėlto ši veikla nemažai prisideda prie bendrosios šalies gyventojų gerovės ir 
gyvenimo kokybės kūrimo. 

Be to, didelė dalis ekonominės veiklos atliekama vadinamajame neformaliame sektoriuje. Ši veikla niekur 
nedeklaruojama ir dėl to neapskaitoma. Todėl išlaidos parduotuvėse yra didesnės, negu pateikiamos oficialiuose 
statistikos metraščiuose. Žinoma, ir teisėtai uždirbtos pajamos yra išleidžiamos neformaliame ekonomikos sektoriuje. Šį 
ekonomikos sektoriaus dydį nustatyti yra ypač sunku. Statybos šakoje nelegalus darbas yra pakankamai dažnas 
reiškinys. Laikinieji darbininkai samdomi ir atleidžiami be jokios kontrolės, ir dėl to nesumokami mokesčiai. 

Statybos šakos įnašas į nacionalines pajamas yra kompleksinis. Paprastai apskaitomos tik statybos šakos metinės 
produkcijos vertės BVP, tačiau pastatai eksploatuojami ir duoda naudos visą pastato gyvavimo laiką. 

Pridėtinė vertė. Kiekviena pramonės šaka naudoja išteklius (medžiagas ir komponentus), kuriuos tiekia kitos 
pramonės šakos produkcijai gaminti. Kiekviena įmonė perka išteklius, reikalingus produkcijai gaminti, pigiau nei 
parduoda pagamintus produktus. Skirtumas tarp įmonės pajamų iš pardavimo ir jos įsigytų medžiagų bei paslaugų 
sąnaudų vadinamas pridėtine verte. Visos vertės, susijusios su įvairiomis ekonomikos veiklomis, suma yra lygi 
nacionalinėms pajamoms. 

 
 

2.1 lentelė. Bendrosios pridėtinės vertės struktūra 2004 - 2005 metams(procentais) [51] 
 

Ekonominės veiklos rūšys 2004metams                  
2005metams 

Žemės ūkis, miškininkystė, 
žuvininkystė 

Pramonė 

Statyba 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; 
variklinių transporto priemonių, 
motociklų remontas, asmeninių ir 
buitinių daiktų taisymas 

Viešbučiai ir restoranai 

Transportas, sandėliavimas ir 
nuotoliniai ryšiai 

Finansinis tarpininkavimas 

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita 
verslo veikla 

Viešasis valdymas ir gynimas; 
privalomasis socialinis draudimas 

5,9                                5,7 

25,5                              26,7 

7,2                                 7,6 

 

 

18,0                               17,6 

1,5                                  1,4 

12,8                               12,5 

2,2                                  2,5 

10,1                                10,1 

 

5,3                                  5,2 

5,4                                  5,0 

3,0                                  2,9 
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Švietimas 

Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 

Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė 
aptarnavimo veikla 

Bendroji pridėtinė vertė 

 

3,1                                   2,7 

100,0 

 

Kaip matome iš 2.1 lentelėje pateiktų duomenų, statybos dalis bendrojoje pridėtinės vertės struktūroje 2004 metais 
sudarė 7,2 proc., 2005 metais – 7,6 proc. Taigi puikiai matyti kad ši dalis bendrojoje pridėtinės vertės struktūroje 
padidėjo 0,4proc., kai tuo pat metu beveik visų kitų ekonomikos veiklos rūšių dalys ėmė mažėti.  

Didėjant statybos šakos darbų apimčiai, skatinamos ir kitos pramonės šakos, nes statybos organizacijos statybos 
procese naudoja daug kitų pramonės šakų produkcijos. Kita statybos šakos, kaip ekonomikos paskatos, savybė yra ta, 
kad statybos šaka yra darbo imli pramonės šaka. Statybų paklausos augimas tam tikrame regione sukuria naujų darbo 
vietų, kartu didėja ir to regiono pajamų lygis. Gyventojai, daugiau uždirbdami, daugiau ir išleidžia, šitaip skatindami 
paklausą. Šiuo atveju pasireiškia vadinamasis multiplikatoriaus efektas. 
 
2.3. Ekonomikos sektoriai 

 

Bendroji šalies ekonomikos struktūra gali būti skaidoma į skirtingus ekonomikos sektorius. Statybos sektoriaus 
vaidmuo bendrojoje ekonomikos struktūroje priklauso nuo to kaip tai atliekama. Pavyzdžiui, ekonomiką galima skaidyti 
į tris sektorius [48]: pirminį, antrinį ir tretinį. 

• Pirminis sektorius susijęs su žaliavų gavyba ir derliaus nuėmimu. Šį sektorių sudaro kasyba, žemės ūkis, t. y. 
tie ekonomikos sektoriai, kurie eksploatuoja ir naudoja pasaulinius gamtos išteklius.  

• Antrinį sektorių sudaro apdirbamoji pramonė, t. y. prekių gamyba iš žaliavų, įskaitant ir automobilių, 
įrengimų, mašinų bei mechanizmų gamybą.  

• Tretinis sektorius susijęs su prekių paskirstymu ir naudojimu (vartojimu). Šį sektorių sudaro paslaugų 
(aptarnavimo) sfera, t. y. transportas, didmeninė ir mažmeninė prekyba, turizmas, gydymas, švietimas, 
bankai, draudimas ir kitos finansinės paslaugos. 

Statyba susijusi su visais minėtais sektoriais. Didelės, pasaulinės statybos kompanijos turi nuosavus žaliavų šaltinius 
pirminiame sektoriuje, kuriuos tiekia į statybos aikšteles. Tuo mat metu įmonės ir organizacijos antriniame sektoriuje 
gamina surenkamuosius elementus, kurie montuojami statybos aikštelėse. Ten pat naudojamos ir kitos statybinės 
medžiagos (cementas, užpildai ir t. t.), kurios sudaro galutinį produktą – užbaigtą pastatą. Taip pat galima išskirti grynai 
vadybines firmas, priklausančias tretiniam sektoriui. Jos pačios nevykdo statybos darbų, o skiria šiuos darbus atlikti 
subrangovinėms organizacijoms. 

Ekonomiką galima skaidyti ir į “pagrindinius” bei  “sekančiuosius” sektorius [49]. Pagrindiniu galima vadinti tokį 
sektorių, kuriame, padidėjus darbų apimčiai atitinkamai padidėja darbų apimtys ir vadinamuosiuose “sekančiuose” 
sektoriuose. Maždaug šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose statybos sektorius daugelyje Europos šalių buvo vienas  
pagrindinių, skatinusių užimtumą ir paklausą ekonomikoje. Gyvenamosios statybos apimčių augimas skatina kitus, 
aptarnaujančius pramonės sektorius (plytų bei kitų statybai reikalingų medžiagų ir elementų gamyba). Galiausiai po 
kurio laiko išauga baldų, kilimų ir kitų interjero elementų paklausa. 

Statyba, kaip regioninės politikos dalis, taip pat gali būti atskirų šalies rajonų ekonominio skatinimo priemonė. 
Tačiau kartais naujos pramonės šakos ar technologijos skatina miestų ar jų rajonų statybą. Šiuo atveju statyba – 
“sekantysis” sektorius. Pavyzdžiui, Londono geležinkelių ir metro tinklo plėtra paskatino daugelio priemiesčių plėtrą 
[49]. 

Statybos, palyginti su kitais ekonomikos sektoriais, vaidmuo priklauso nuo įvairių aplinkybių. Statyba gali būti ir 
pirmaujantis, ir atsiliekantis sektorius. Statybos plėtra paprastai yra būtina, tačiau nepakankama ekonomikos augimo 
sąlyga. 

 
2.4. Multiplikatoriaus efektas ir akseleratoriaus principas 

 

Statybos šakos produkciją galima nagrinėti kaip investicijas, nes į gamyklas, kelius ir kt. investuojama turint aiškų 
tikslą – gauti naudos ateityje. Sprendimas investuoti reikalauja darbo jėgos, t. y. darbo vietų kūrimo. Darbo vietų 
kūrimas yra įmonių, kurios tikisi ateityje sėkmingai realizuoti savo produkciją ir tikisi ekonomikos augimo, priimtų 
sprendimų rezultatas.  

Multiplikatoriaus poveikis rodo reiškinį, dėl kurio kiek padidėjusi (ar sumažėjusi) pradinė išlaidų norma 
neproporcingai padidins (ar sumažins) nacionalines pajamas [56]. Minėtinos dvi svarbios multiplikatoriaus savybės [56]: 
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• Jam būdingas sparčiau stiprėjantis procesas, skirtingai negu momentinis poveikis. Dėl to multiplikatoriaus 
procesą geriausia apžvelgti pagal atitinkamą seką (pajamų didėjimo tarpsnius); 

• multiplikatoriaus vertė priklauso nuo papildomų pajamų dalies, kuri išleidžiama vartojimui (ribinis polinkis 
vartoti) kiekvienu tarpsniu. 

Multiplikacijos procesas pavaizduotas 2.2 lentelėje. 
 
2.2 lentelė. Multiplikacijos procesas 

 

Pradinė investicija 1 Lt Pajamų 
pokytis, Lt 

Santaupų 
pokytis, Lt 

Vartojimo 
pokytis, Lt 

 

1 padidėjimas 

2 padidėjimas 

3 padidėjimas 

4 padidėjimas 

5 padidėjimas 

6 padidėjimas 

 

Iš viso 

 

1,0 

0,6 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

 

2,6 

 

0,4 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

1,0 

 

0,6 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 

 

1,6 

 

1 Lt pradinė investicija padidina pajamas 2,6 Lt. Kiekvienu tarpsniu sukurtų papildomų pajamų proporcija 
sutaupoma ir šitaip išteka iš apyvartos. Kaip papildomos vartojimo išlaidos nebeperkeliamos vėlesniam laikui. Kai 
sukaupta bendra šių santaupų išlaidų suma tampa lygi pradiniam išlaidų padidėjimui, multiplikacijos procesas baigiasi. 
Juo didesnė suma sutaupoma, tuo mažesnis multiplikatoriaus efektas. 

Multiplikatoriaus efekto poveikis gali mažėti ne tik dėl taupymo, bet ir dėl mokesčių ar importuojamos produkcijos 
augimo. Taip atsitinka dėl to, kad mažėja pinigų kiekis, skirtas darbo vietoms kurti ar nacionalinės ekonomikos 
pajamoms didinti. 

Reikia skirti grynąsias investicijas ir investicijas, reikalingas turto eksploatavimui, kurios lygios nusidėvėjimui. 
Pavyzdžiui, jei pastatas yra netinkamai eksploatuojamas, jis nusidėvės kaip bet kuris kitas turtas. Turtas išlieka vertingas 
tik tuo atveju, jei jis yra tinkamai eksploatuojamas. 

Investicijos į įrenginius ar pastatus yra neišvengiamos, nes ilgainiui tiek įrenginiai, tiek pastatai nusidėvi ir turi būti 
atnaujinami. Ryšys tarp grynųjų investicijų apimties (investicijų, gautų atėmus sudėvėto turto atstatymo sąnaudas) ir 
nacionalinių pajamų augimo greičio vadinamas akseleratoriumi [56]. Sparčiai augančios pajamos ir vartotojų išlaidos 
daro įtaką esamiems gamybiniams pajėgumams ir skatina įmones investuoti ne tik į kapitalo atnaujinimą, kai jis išsenka, 
bet taip pat investuoti į naujas gamyklas ir įrenginius padidėjusiai paklausai patenkinti. 

Statybos produktą galima nagrinėti kaip tarpinį produktą. Tai gamyklos, parduotuvės, biurai ir kt., kurie statomi 
tam, kad būtų vykdoma gamyba, teikiamos paslaugos. Įmonės investuoja į pastatus kaip ir į įrangą, kai mato verslo 
plėtros galimybes. Investuojama augant ekonomikai ir didėjant pardavimų apimčiai. Ilgainiui, kai rinkos prisotinamos, 
parduoti daugiau produkcijos tampa vis sunkiau. Net tada, kai pardavimo lygis tenkina įmonę, sunku rasti naujų rinkų. 
Kai nebėra galimybės investuoti vidaus rinkoje, įmonės turi ieškoti galimybių investuoti užsienio šalyse.  

Esant ekonominiam bumui, pramonininkai dažnai susiduria su verslo plėtros problemomis. Taip atsitinka dėl 
materialinių išteklių ir kvalifikuotos darbo jėgos stokos. Be to gatavų prekių atsargos gali pasidaryti pernelyg didelės ir 
įmonės gali nuspręsti mažinti prekių atsargas, mažindamos gamybos apimtis. Tokia padėtis rodo, kad naujų gamybos 
plotų poreikis mažės, o ekonomikos augimas lėtės ir ilgainiui stabilizuosis. Mažėjant investicijoms į pastatus, naujas 
gamyklas ir įrenginius didėja nedarbas. Bedarbiai nebegali pirkti prekių ir paslaugų tokiais kiekiais kaip dirbantieji. Tai 
mažina bendrąją paklausą, o įmonės reaguodamos toliau mažina investicijas į gamybos plotus, įrangą, mechanizmus. 
Įmonės taip pat mažina sandėliuose laikomas atsargas. Visa tai ir toliau mažina investicijas, ypač į naujus pastatus. 
Statybos įmonės tokiu atveju yra priverstos mažinti darbuotojų skaičių. 

Tokia situacija tęsiasi keletą metų, t.y. tol, kol pasiekiama riba, kai net esant minimaliai pardavimų apimčiai reikia 
vykdyti atnaujinimo darbus bent jau tam, kad  būtų palaikomos esamos apimtys. Galiausiai pasitikėjimas ir optimizmas 
grįžta. Įmonės atranda vidinių rezervų, produkcijos atsargų. Gaunama naujų užsakymų, didėja plėtros galimybės. 
Išaugus paklausai, reikia papildomos darbo jėgos. Nepaisant to, kad apskritai pramonėje užsakymų daugėja nežymiai, 
biurų bei gamybinių patalpų poreikis ir statybos apimtys gali greitai išaugti vien dėl lūkesčių, kad paklausa ateityje 
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didės. Apimčių didėjimas tokioje darbui imlioje pramonės šakoje kaip statyba (pramonės šaka, kuri gamina prekių ar 
paslaugų produkciją, naudodama atitinkamai didelį darbo ir santykinai mažą kapitalo kiekį [49]) savo ruožtu generuoja 
darbo vietas kitose pramonės šakose, didėja paklausa ir optimizmas visoje ekonomikoje.  

Akseleratorius rodo didelius pramonės pastatų paklausos svyravimus, tačiau jie nėra tokie dideli, kaip yra iš tikrųjų, 
nes dažniausiai yra galimybė padidinti gamybą įmonėje ir taip panaudoti perteklinius pajėgumus perskirstant darbus ar 
dirbant viršvalandžius. Taip pat viena alternatyvų gali būti esamo ploto efektyvesnis panaudojimas, kuris leistų įmonei 
padidinti gamybos apimtis neieškant ar nestatant naujų patalpų. Naujos technologijos ir inovacijos taip pat leidžia 
sumažinti gamyklų ir biurų plotus. Didėjanti paklausa gali paskatinti įmones investuoti į modernias ir našesnes gamybos 
priemones, didinti gamybos apimtis mažinant gamybos plotus.  

 
2.5. Statybos politika 

 
Statybos politika skiriasi nuo kitų politikos rūšių jau vien tuo, kad jos objektas yra brangus, nekilnojamas, ilgalaikis, 

nevienalytis, brangi pakeitimo kaina (piniginė ir psichologinė), o jo reikmė nenutrūkstama. Valstybės institucijų statybos 
srityje darbo specifika skiriasi nuo, pavyzdžiui, švietimo ir mokslo ar sveikatos institucijų darbo specifikos [42].  

Statybos politika gali būti apibrėžiama kaip vieningas valstybės vykdomų priemonių (teisinių, ekonominių, 
organizacinių ir kt.), kurios sąlygoja statybos plėtrą, kompleksas. 

Paprastai centrinė valdžia priima sprendimus, darančius įtaką statybos plėtros kryptims, tačiau įgyvendinimas 
daugiausia priklauso nuo statybos asociacijų, vietinės valdžios ir kitų suinteresuotų grupių darbo. Kiekviena 
suinteresuota grupė siekia įgyvendinti savo tikslus. Lietuvos valstybinė statybos politika gali būti apibūdinama kaip 
rekomendacinio, o ne priverstinio pobūdžio. Seimas pagal konstituciją yra aukščiausia politikos proceso grandis, tačiau 
statybos politikos plėtros kryptys priklauso nuo Aplinkos ir kitų statyba suinteresuotų ministerijų, departamentų, 
asociacijų, profesinių sąjungų ir kitų grupių bendro darbo. 

Bendruoju atveju galima teigti, kad aukščiausia politikos formavimo ir įgyvendinimo grandis yra vyriausybė, 
žemiausia – statybininkų asociacijos, savivaldybės, profesinės sąjungos ir kt. Tačiau ir žemiausios grandies darbas 
priklauso nuo daugelio paslaugų, medžiagų ir gaminių, technikos ir kitų tiekėjų darbo. Kitaip tariant, subalansuotai 
statybos politikos plėtrai reikia bendrų ir vienas kitą papildančių suinteresuotų grupių veiksmų.  

Nagrinėjant statybos politikos idėjų generavimo procesą iš „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“ metodikų 
pozicijų galima teigti, kad „iš viršaus į apačią“ požiūriu akcentuojamas aukščiausios grandies indėlis, o „iš apačios į 
viršų“ metodikoje pabrėžiama, kad idėjos generuojamos visose grandyse ir yra bendro visų grandžių darbo rezultatas. 
Net jeigu vyriausybės glaudžiai dalyvauja įgyvendinimo procese, vietinė valdžia išlaiko tam tikrą politikos sprendimų 
priėmimo galią. Tai, žinoma, savo ruožtu priklauso nuo centrinės vyriausybės vykdomos suvaržymo politikos. 
Savivaldybės, statybininkų asociacijos, būsto bendrijos ir kt. traktuotinos kaip būsto politikos formavimo įrankiai [47]. 
Tačiau dažnai, analizuojant politikos formavimo įrankių (metodinių ir techninių priemonių sistemą), neatsižvelgiama į 
institucijas. 

Seimo priimti įstatymai, poįstatyminiai aktai, vyriausybės potvarkiai, reglamentai ir pan. yra bendrieji politikos 
formavimo įrankiai. Jie reikalingi įgyvendinant daug konkretesnes politikos priemones, tokias kaip subsidijavimas, 
mokesčių nuolaidos, paramos programos, lengvatiniai kreditai ir t. t. 

Vyriausybės įvairiais būdais sprendžia statybos klausimus, atsižvelgdamos į jų vykdomos politikos prioritetus, 
politikos rūšis ir institucijas, atsakingas už statybos politikos įgyvendinimą. Vykdoma politika įgyvendinama 
priemonėmis, kurias galima suskirstyti į draudžiamąsias, privalomąsias, leidžiamąsias ir skatinamąsias. Jei vyriausybė 
aktyviai kišasi į tam tikras politikos įgyvendinimo sritis, tai ji tam dažniausiai naudoja draudžiamąsias ir privalomąsias 
priemones. Pavyzdžiu gali būti Jungtinėje Karalystėje vykdytas savivaldybių socialinio būsto fondo pardavimas, pajamų 
už parduotą turtą nusavinimas ir kt. Panašumų galima įžvelgti ir Lietuvoje vykdytame visuomeninio butų fondo 
privatizavime. Jei vyriausybė savo tikslus įgyvendina vykdydama privataus sektoriaus plėtrą, naudojamos skatinamosios 
priemonės. Būsto statybos atveju tai galėtų būti privataus ir visuomeninio nuomojamo būsto statybos skatinimo 
programos, taikant įvairias mokesčių lengvatas privataus sektoriaus investuotojams. 

Analizuojant statybos politikos įgyvendinimą reikia atsižvelgti ir į politikos įrankius, kadangi nuo jų labai priklauso 
įgyvendinimo plėtotės kryptys ir tikslai. Vyriausybė, aktyviai dalyvaudama politikos įgyvendinime ir mažiau 
bendradarbiaudama su vietinio lygio valstybinėmis ar privačiomis institucijomis, naudoja tuos įrankius, kurie 
įgyvendinimo procesą priartina prie centro. Vykdydama privataus sektoriaus plėtros politiką, vyriausybė naudoja 
įrankius, skirtus šio sektoriaus rėmimui ir tuo pačiu savo vykdomos politikos tikslų įgyvendinimui. 

Pažvelgus į kitų Europos valstybių patirtį matyti, kad vietinės valdžios institucijos darė nemažą įtaką centrinių 
vyriausybių vykdomai statybos politikai. Nors vietinė valdžia ir siekia kuo didesnės nepriklausomybės nuo centrinės 
valdžios, tačiau sėkmingas jų bendradarbiavimas leidžia sėkmingiau įgyvendinti statybos politiką praktikoje. Ten, kur 
bendradarbiavimas vyksta sėkmingai, vietinei valdžiai suteikiama teisė pačiai spręsti statybos klausimus, pavyzdžiui, 
skiriamos būsto statybos ir nuomos rėmimo subsidijos [53]. 
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Savivaldybės skiriasi ne tik disponuojamo būsto fondo dydžiu, bet, kas svarbu centrinei vyriausybei, ir finansine 
padėtimi. Tai svarbu dėl to, jog vyriausybė paprastai taiko finansinių išteklių paskirstymo įrankius tam, kad jos vykdoma 
politika būtų įgyvendinama savivaldybėse. Skirtinga finansinė savivaldybių padėtis reikalauja iš vyriausybės vykdyti 
kompleksišką politiką. Vienoda, nelanksti politika, taikoma skirtingomis sąlygomis, duoda blogesnius nei tikimasi 
rezultatus. Tačiau kompleksinė politika reikalauja daugiau išteklių ir gero vietinių sąlygų išmanymo. Statybos poreikis 
šalyse pasiskirsto nevienodai. Paprastai statybos, pavyzdžiui, būsto, problema aktualiausia didžiuosiuose miestuose. 

Vyriausybės gali susidurti su tiesioginių politikos įgyvendintojų pasipriešinimu priimti vienokias ar kitokias 
politikos nuostatas bei su netikėtomis sąlygomis, kai vykdoma politika įgyvendinama ne taip, kaip tikimasi. Politikos 
studija reikalauja išsamios politikos krypčių analizės, atsižvelgiant į galimas įgyvendinimo problemas. Vyriausybės, 
priimdamos kai kuriuos statybos politikos sprendimus, iš pat pradžių žino, kad jie bus nepopuliarūs tiek įgyvendinančių 
institucijų, tiek gyventojų atžvilgiu. Šiuo atveju vyriausybės priima tokius įstatymus, kurie leidžia taikyti atitinkamas 
sankcijas įpareigojimų nevykdančioms institucijoms. 

Politikos įgyvendinime dalyvaujančių suinteresuotų grupių interesai gali ir nesutapti su vyriausybės vykdomos 
politikos interesais. Kiekviena grupė turi savo tikslus ir jie nebūtinai sutampa su vyriausybės tikslais. Valstybinių 
institucijų lygmeniu tai galėtų būti savivaldybės, kuriose daugumą turi opozicinių partijų atstovai. Dar labiau 
nepriklausomos yra privačios struktūros. Šiuo atveju konfliktuoja rinkos jėgos ir visuomeniniai tikslai. Įmonės, be abejo, 
rinksis išlikimą versle, net jei tai ir neatitiktų vyriausybės vykdomos politikos. 

Centrinei vyriausybei vykdant direktyvinio pobūdžio politiką, vietinė valdžia ir kitos suinteresuotos grupės gali 
įvairiai reaguoti į tokią situaciją: ignoruoti, besąlygiškai vykdyti, išvengti arba savaip interpretuoti. 

Įgyvendinimas taip pat priklauso nuo procese dalyvaujančių suinteresuotų grupių skaičiaus, sudėties, vykdomos 
politikos ir siekiamų tikslų. Dalyvaujančių suinteresuotų grupių sudėtis kiekvienu atveju gali būti skirtinga, atsižvelgus į 
tai, kas yra atsakingas už įgyvendinimą ar gali būti paveiktas jo rezultatų. Vykdant rajono, mikrorajono, miesto dalies ir 
pan. atnaujinimo politiką išryškėja tarnautojų vaidmuo nustatant šio kompleksinio proceso įgyvendinimo tempus ir 
bendrąją politikos sėkmę. Atnaujinimo politikos įgyvendinimo procese dalyvauja daug suinteresuotų grupių: apskrities 
ar savivaldybės, kurioje bus vykdomi atnaujinimo darbai, atstovai, nevyriausybinės, bendruomenių ir aplinkosaugos 
organizacijos, įvairios, ne tik vietinės, darbų vykdymo organizacijos, savininkai, finansų institucijos, tiekėjai ir kt. Šių 
atnaujinimo projekto įgyvendinimu suinteresuotų grupių tikslų įvertinimo, bendradarbiavimo, derybų, sprendimų 
priėmimo proceso įvertinimas sudėtingas ir kartais sunkiai įvykdomas uždavinys. Nuomos politikos įgyvendinimas 
nereikalauja individualių tarnautojų pastangų. Pavyzdžiui, savivaldybei nutarus padidinti nuomos mokestį, jis bus 
padidintas nuo numatytos datos, numatytu dydžiu, visiems ar atskiroms nuomininkų kategorijoms, tačiau įgyvendinimas 
tiesiogiai nepriklausys nuo tarnautojų.  

Įvairios politikos kryptys patiria nesėkmių dėl įvairių priežasčių. Kartais dėl to, kad tikslai nustatomi neatsižvelgus į 
tiesioginių įgyvendintojų interesus, arba dėl to, kad jie paprasčiausiai šių tikslų nežino. Abiem atvejais, jei 
įgyvendintojai siekia savo tikslų ir prioritetų, tai centrinės valdžios laukiami ir faktiniai rezultatai neišvengiamai skirsis. 
Nesėkmės patiriamos ir dėl prasto politikos planavimo ar netinkamo įgyvendinimo. H. Ingram ir A. Schneider [50] rašo, 
kad politikos analizė turi teikti informaciją, kuri leistų sprendimų priėmėjams kurti realiame gyvenime įgyvendinamus 
įstatymus. Jie siūlo, kad būtų naudojami įvairūs politikos įrankiai, atsižvelgiant į vykdomos politikos rūšį, informacijos 
apie esamą padėtį vietose lygį, įgyvendinančių institucijų tarpusavio įsipareigojimus. 

Reikia pripažinti, kad beveik kiekvienos vyriausybės vykdoma politika patiria tam tikrų nesėkmių. Tačiau nesėkmių 
priežasčių ir pasekmių įvertinimas gali būti labai sudėtingas. Viena pagrindinių įvertinimo problemų yra ta, kad nėra 
aiškaus priežastinio ryšio tarp politikos veiksmo ir apčiuopiamų rezultatų. Pavyzdžiui, teiginys, kad individualių namų 
savininkų skaičiaus augimas parodo sėkmingą būsto politikos įgyvendinimą, neatitinka tikrovės, nes daugeliu atvejų 
namų savininkų skaičius auga nepriklausomai nuo vyriausybės vykdomos būsto politikos [54]. Tai patvirtina ir 
šiandieninė Lietuvos padėtis. Bendruoju atveju lengviau pasakyti, kad politika patyrė nesėkmę, nei išmatuoti sėkmės 
rezultatus. Be to, jei kai kurie tikslai ir įgyvendinami, tai dar nerodo, kad tai buvo pasiekta dėl vykdytos politikos. Kyla 
klausimas: ar politiką vertinti iš trumpalaikės perspektyvos (vertinamas trumpalaikis efektas), ar turi praeiti tam tikras 
laiko tarpas, leidžiantis įvertinti visuotinį politikos poveikį? Šis klausimas kyla todėl, kad keičiantis požiūriui į būstą, 
madoms, ekonominei ir socialinei situacijai, šiandien priimti, atrodytų, geri sprendimai po kurio laiko gali būti vertinami 
neigiamai. Taip dabar vertinami stambiaplokščiai daugiabučiai ir dideli individualūs namai. Ateityje tokio vertinimo gali 
susilaukti  šiuo metu statomas socialinis būstas. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad statybos politika ir jos įgyvendinimas vyksta dinamiškoje aplinkoje. Keičiasi 
prioritetai, ideologijos, vyriausybės. Jų vykdoma politika daro vienokią ar kitokią įtaką visam socialiniam ir 
ekonominiam šalies gyvenimui. Būtent dinamiška politikos sprendimų priėmimo prigimtis ir kelia daugiausia sunkumų. 
Statybos politika yra kompleksiškas procesas ir kinta ilgainiui, o statybos efektyvumą veikia daugelis mikro ir makro 
lygmens aplinkos veiksnių. Todėl statybos politiką ir jos įgyvendinimą reikia nagrinėti kompleksiškai. Lietuvai aktualu 
suderinti abu „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“  principus ir vyriausybės, ir savivaldybių lygmeniu, siekiant 
išvengti vieno jų poveikio. Šiuo atveju atsiranda atitinkamų lygių vyriausybės institucijų poreikis, įskaitant vietinę 
valdžią, atsakingų už ekonomikos, aplinkos, socialinę ir būsto politiką bei visuomenės organizavimą veikti kartu ir 
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palaikyti tarpusavio ryšius. Be to, reikia atsižvelgti ir į nevyriausybinio sektoriaus organizacijų interesus. Privataus 
sektoriaus statybos įmonės yra nepriklausomos, siekiančios savų tikslų ir turinčios savus prioritetus. Jų veiklai didžiausią 
įtaką daro komerciniai interesai ir rinkos jėgos. Tai reiškia, kad centrinė vyriausybė negali būti užtikrinta, jog jos 
vykdoma statybos politika ras pritarimą ir bus nesąlygiškai vykdoma. Tačiau pagal savo pareigas, galias ir kompetencja 
vyriausybė nustato pagrindines normas statybos sistemoje. 

 
3. NORMŲ IR NORMATYVŲ SISTEMA STATYBOJE  
 
3.1. Normų ir normatyvų nustatymas ir pagrindiniai reikalavimai 
 
3.1.1 Teisės normos samprata 
 
Teisės norma - valstybės nustatyta arba sankcionuota bendrojo pobūdžio visuotinai privaloma elgesio taisyklė, 
kurios įvykdymas, prireikus, užtikrinamas valstybės prievarta. Teisės normai būdingi tokie pagrindiniai 
požymiai: 

1) teisės normas nustato arba sankcionuoja valstybė. Tai yra pagrindinis požymis, skiriantis teisės normas 
nuo kitų socialinių normų. Teisės normas gali nustatyti kompetentingos valstybės institucijos arba šios 
institucijos gali sankcionuoti kitų visuomenės organizacijų (profsąjungų, susivienijimų ir pan.) 
nustatytas normas; 

2) teisės normos nustatyta elgesio taisyklė yra bendrojo pobūdžio, ji nėra skirta tik konkretiems 
asmenims. Normos galiojimas nepasibaigia jos įtvykdymu. Tuo ji skiriasi nuo individualių teisės aktų, 
kai jų galiojimas pasibaigia įvykdžius individualaus teisės akto reikalavimus. Normos nebegalioja, kai 
kompetentinga valstybės institucija ją panaikina arba pakeičia kita teisės norma; 

3) teisės norma yra visuotinai privaloma elgesio taisyklė. Tai reiškia, kad teisės normomis nustatytos 
elgesio taisyklės yra privalomos visiems asmenims. Tačiau šio požymio nereikia suprasti tiesmukai. 
Teisės normos pačios dažnai nustato išimtis, kada jos neturi būti taikomos. Pavyzdžiui, teisės norma 
nustato, kad už administracinius teisės pažeidimus bei nusikaltimus asmenys turi būti baudžiami. 
Tačiau galiojančios teisės normos numato daug išimčių, kai bausti negalima arba nubaudimo galimybė 
yra smarkiai apribota (diplomatai, aukšti valstybės pareigūnai, nepilnamečiai ir t.t.); 

4) teisės normos nustatytos taisyklės įvykdymas užtikrinamas valstybės prievarta. Kiekviena valstybė turi 
savo prievartos aparatą: policiją, kariuomenę ir kt. Šis aparatas ir gali būti naudojamas teisės normos 
įvykdymui užtikrinti. Daugeliui atvejų asmenys ir kolektyvai teisės normų reikalavimus vykdo 
savanoriškai, todėl valstybės prievarta naudojama tik išimtinais atvejais, kai teisinių santykių dalyviai 
teisės normų reikalavimų nevykdo savo valia [94].  

 
3.1.2 Teisės normos struktūra  
 
Teisės normos struktūra - tai jos vidinė sandara. Teisės normos strukturą sudaro trys elementai: 

1) hipotezė; 
2) dispozicija; 
3) sankcija. 

     
Hipotezė apibrėžia asmenų ratą, kuriam taikoma konkreti teisės norma bei nurodo faktines aplinkybes, 
kurioms esant galioja teisės norma. Paprastai hipotezė prasideda žodžiu „jei“. Jeigu šio žodžio nėra jis yra 
numanomas. Pagal sandarą teisės normų hipotezės gali būti skistomos į: 

1) paprastosios hipotezės teisės normos galiojimą sieja tik su kuria nors viena aplinkybe; 
2) sudėtinės hipotezės normos galiojimą sieja su keletu aplinkybių, kurių visuma nulemia teisės normos 

galiojimą; 
3) Alternatyviosios hipotezės teisės normos galiojimą sieja su viena iš dviejų ar daugiau aplinkybių. 

Alternatyviąją hipotezę sudarančios sąlygos savo ruožtu gali būti paprastos ir sudėtinės [95]. 
 
Dispozicija nurodo, kaip turi ar gali elgtis teisinio santykio dalyviai, jeigu egzistuoja teisės normos hipotezėje 
nurodytos aplinkybės (nustato teisinio santykio subjektų teises ir pareigas). Pagal apibrėžtumo laipsnį 
dispozicijos gali būti : 
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1) absoliučiai apibrėžtos  dispozicijos tiksliai nustato teisinio santykio subjektų teises ir pareigas ir 
subjektai savo valia jų pakeisti negali. Tokios dispozicijos dar yra vadinamos imperatyviomis.  

2) Santykinai apibrėžtos dispozicijos suteikia teisę teisinio santykio subjektams, neišeinant už tam tikrų 
ribų, patiems nustatyti savo teises ir pareigas. 

3) Neribotos dispozicijos nenustato teisinio santykio subjektams jokių konkrečių teisių ar pareigų, o 
paveda jas nusistatyti patiems.  

 
Pagal aprašymo būdus dispocizijos yra skirstomos į:                                                               
 

1) Paprastosiomis dispozicijomis yra vadinamos tokios, kuriose yra nurodomos teisinio santykio subjekto 
teisės ir pareigos, tačiau jos nėra aiškinamos. Šio tipo dispozicijos yra naudojamos tais atvejais, kai 
dispozicijoje nurodomų teisių ir pareigų turinys yra pakankamai aiškus ir suprantamas be detalesnio 
aiškinimo.  

2) Aprošamosiose dispozicijose teisinio santykio subjektų teisės ir pareigos yra ne tik nurodomos, bet ir 
papildomai išaiškintas jų turinys. Jos naudojamos tada, kai be papildomo paaiškinimo būtų galima 
nevienareikšmiškai aiškinti jų turinį, jos būtų sunkiai suprantamos. 

3) Nukreipiančiosios dispozicijos yra tokios, kurių turinys (visas arba tik detalesnis paaiškinimas) yra 
pateiktas kitame to paties teisės norminio akto dalyje. 

4) Blanketinių dispozicijų detalus turinys yra išdėstytas kitame teisės norminiame akte. 
 
Sankcija parodo, koks poveikis bus taikomas, jeigu bus nesilaikoma teisės normos dispozicijoje nurodytų 
reikalavimų. Atsižvelhiant į poveikio rūšį dispocijos yra skirstomios į: 

1) Baudžiamąsias sankcijas turi tik baudžiamosios teisės šakos teisės normos. Šio tipo sankcijų ypatybė 
yra ta, kad jas gali taikyti tik teismai. Baudžiamosios sankcijos yra numatytos Administracinių teisės 
pažeidimų kodekse (ATPK) ir taikomos už administracinius teisės pažeidimus. ATPK numato 
aštuonias administracinių nuobaudų rųšis. Administracines sankcijas gali taikyti teismai, taip pat 
kompetentingos valstybės ir savivaldos institucijos bei pareigūnai. 

2) Drausminės sankcijos yra numatytos darbo normų nesilaikymą skiria įmonių, įstaigų, organizacijų 
administracija. Galiojantys įstatymai numato tokias drausmines nuobaudas: pastaba, papeikimas, 
griežtas papeikimas, atleidimas iš darbo. Turtines sankcijas gali skirti teismai ir kitos įgaliotos 
valstybės ar savivaldos institucijos ir pareigūnai. Jų esmė ta, kad iš teisės normos dispoziciją 
pažeidusio subjekto yra nusavinamas tam tikras turtas (gali būti ir pinigai) ir šios sankcijos neužtraukia 
teistumo (kaip baudžiamosios sankcijos), taip pat prie šios rūšies sankcijų yra nepriskiriama 
administracinė bauda. Pagal sandarą sankcijos gali būti skirstomos į :  1) Paprastosios sankcijos 
numato vieną poveikio priemonę. 2) Sudėtinės sankcijos numato kelias poveikio priemones ir visos jos 
teisės normos pažeidėjui turi būti taikomos. 3) Alternatyvinės sankcijos numato kelias poveikio 
priemones, iš kurių kompetentinga institucija ar pareigūnas taiko tik vieną savo nuožiūra, 
atsižvelgdamas į visas teisės normos pažeidimo aplinkybes 

 
Teisės norma bus efektyvi, jei joje bus visos trys sudedamosios dalys. Nesant hipotezės teisės normoje 
suformuluota elgesio taisyklė apskritai negalėtų veikti. Tokiu atveju būtų nenurodytos sąlygos, kada subjektai  
turi elgtis pagal teisės normoje nurodytą taisyklę. Jeigu teisės normoje nebūtų dispozicijos, nebūtų aišku, kaip 
turi elgtis teisinio santkio subjektai tuo atveju, kai susidaro teisės normos hipotezėje nurodytos aplinkybės. 
Šiuo atveju teisės norma netektų prasmės. Nesant teisės normoje sankcijos, negalima būtų taikyti jokių 
poveikio priemonių asmenims, nesilaikiusiems teisės nosmoje suformuluotos elgesio taisyklės reikalavimų. 
Tiesa, šiuo atveju valstybės prievarta galėtų būti taikoma siekiant priversti tiesinio santykio subjektą 
atitinkamai elgtis arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų. Taigi be sankcijos teisės norma gali veikti ir teisės 
sistemoje tokių normų yra, tačiau reikia pripažinti, kad teisės normų, neturinčių sankcijų, efektyvumas yra 
mažesnis. 
Reikia skirti teisės normos elementus (hipotezę, dispoziciją, sankciją) nuo norminių teisės aktų elementų. 
Praktikoje yra vartojamos sąvokos straipsnio (įstatymo ir kt.) hipotezė, straipsnio dispozicija, straipsnio 
sankcija. Tai nėra tolygu teisės normos hipotezei, dispozicijai ar sankcijai. Viena teisės norma gali būti 
suformuluota keliuose teisės norminio akto straipsniuose ar net skirtinguose norminiuose teisės aktuose. Todėl 
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atskiras norminio teisės akto straipsnis gali neturėti, tarkime, hipotezės ar dispozicijos, tačiau teisės norma 
šiuos elementus visados turi (kaip anksčiau buvo minėta, sankcijos gali neturėti nei teisės norma, nei teisės 
norminio akto straipsnis) [131].  
 
3.1.3 Teisės normų klasifikacija  
 
Klasifikacija pagal teisės šakas. Šios klasifikacijos pagrindas yra teisės normos priklausomybė teisės šakai. 
Šiuo pagrindu gali būti skiriamos baudžiamosios, civilinės, konstitucinės, darbo ir kitų teisės šakų normos.  
Klasifikacija pagal atliekamas funkcijas. Pagal atliekamas funkcijas teisės normos yra klasifikuojamos į :  

1) Reguliacinės normos nustato teisinių santykių subjektų teises ir pareigas. Jos skirtos teisėtoms teisinių 
santykių subjektų veikloms. Šio tipo teisės normose nustatomos skirtingo pobūdžio subjektinės teisės 
ir pareigos. Pagal tai reguliacinės teisės normos yra skirstomos į: 1) Įpareigojančios teisės normos 
įpareigoja teisinio santykio subjektą tam tikru būdu aktyviai veikti. 2) Draudžiančiosios teisės normos 
įpareigoja teisinio santykio subjektą susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo (nustato pasyvią 
pareigą). 3) Įgalinančiosios teisės normos teisinio santykio subjektams suteikia teisę atklikti tam tikrus 
veiksmus.  

2) Apsauginės teisės normos yra skirtos neteisėtiems poelgiams uždrausti. Šios normos visada turi 
sankciją. Pagrindinė apsuginių teisės normų paskirtis yra saugoti reguliacines normas, užtikrinti jų 
įgyvendinimą.  

3) Specializuotos teisės normos yra išvestinės iš reguliacinių ir apsauginių. Jų vaidmuo ir paskirtis yra 
įvairi, todėl jos yra skirstomos į: 1) Įtvirtinamosios fiksuoja, įtvirtina tam tikrą visuomeninių santykių 
būseną. 2) Definityvinės teisės normos nustato, įtvirtina tam tikrą sąvoką. 3) Kolizinės teisės normos 
nustato teisės normų parinkimo ir taikymo tvarką, kai yra teisės normų kolizija, t.y. dvi ar daugiau 
normų reguliuoja tą patį visuomeninį santykį ir jos tarpusavyje prieštarauja.  

Klasifikacija pagal reguliuojamų visuomeninių santykių apimtį. Pagal šį požymį teisės normos yra skirstomos 
į : 1) Bendrosios teisės normos reguliuoja visą tam tikrų visuomeninių santykių rūšį; 2) Specialiosios – tik tų 
visuomeninių santykių dalį. Šis skirstymas yra svarbus, kadangi teisės normų konkurencijos atveju turi būti 
taikomos specialiosios teisės normos, nes jos atspindi tos visuomeninių santykių dalies ypatumus; 3) Išimtinės 
teisės normos  nustato išimtis iš bendrųjų ir specialiųjų normų. 4) Lokalinės normos galioja visuomeniniams 
santykiams, susidarantiems atskirose įmonių, įstaigų, organizacijų veikloje [123].  
 
 
3.2. Statybos normatyvų klasifikacija 
 
3.2.1 Statybos įstatymas – pagrindinis statybos teisės šaltinis 
 
2000 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 
pakeitimo įstatymą. Šiuo įstatymu buvo priimta nauja Statybos įstatymo redakcija. Naujos redakcijos Statybos 
įstatymas turėjo įsigalioti 2001 m. rugpjūčio 1 d. Deja, minėtą dieną buvo paskelbtas įstatymas, kuris 
panaikino Statybos įstatymo pakeitimo įstatymą ir naujos redakcijos Statybos įstatymas neteko galios jam dar 
neįsigaliojus. Todėl šiuo metu dar galioja 1996 03 19 priimto Statybos įstatymo redakcija su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais.  
Statybos įstatymas nustato visų Lietuvos Respublikos statomų, rekonstruojamų bei remontuojamų statinių 
esminius reikalavimus, statybos tyrimų (tyrinėjimų), statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto, 
jų pripažinimo tinkamais naudoti, naudojimo ir nugriovimo tvarką, juridinių ir fizinių asmenų, dalyvaujančių 
statybos procese, santykius ir valstybės valdžios institucijų veiklos principus šioje srityje. 
Šiame įstatyme apibrėžiamos pagrindinės sąvokos: statyba, statinys, laikinas statinys, projektavimas, 
rekonstravimas, remontas, statytojas, projektuotojas, rangovas, normatyvinis statybos dokumentas ir kt. 
sąvokos. Normatyvinis statybos dokumentas – dokumentas, kuris nustato statinio projektavimo, statybos, 
statinio atidavimo naudoti, naudojimo ir griovimo reikalavimus, taisykles, bendruosiuis principus ir 
charakteristikas. Šis terminas apima terminus: statybos techninis raglamentas, statybos taisyklės, statybos 
(projektavimo) techninės sąlygos, standartai, rekomendacijos, metodiniai nurodymai.  
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Statybos įstatymas, kaip ir visi kiti įstatymai, turi mažesnę galią negu Konstitucija ir Konstituciniai įstatymai 
bei didesnę galią už poįstatiminius norminius teisės aktus. Konkurencija tarp Statybos įstatyme ir kituose 
įstatymuose nustatytų teisės normų turi būti sprendžiama pagal bendras teisės normų konkurencijos sprendimo 
taisykles. Statybos įstatyme nustatytos teisės normos dažniausiai turi turėti prioritetą prieš kituose įstatymuose 
įtvirtintas teisės normas, kaip specialiosios teisės normos prieš bendrąsias teisės normas. Tačiau gali būti ir 
atvirkščiai. Pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos teisės normos konkurencijos atveju dažniausiai 
turėtų būti traktuojamos kaip specialiosios teisės normos, o Statybos įstatyme – kaip bendrosios teisės normos. 
Statybos įstatymo antrajame skyriuje nustatyti reikalavimai statybos techniniam normavimui, nustatyta 
normatyvinių statybos dokumentų sistema. Dauguma normatyvinių statybos techninių dokumentų yra statybos 
teisės šaltiniai, todėl galima teigti, kad Statybos įstatymas nustato pagrindinius poįstatyminių teisės šaltinių 
sistemos reikalavimus.  
Šiuo metu galiojantį Statybos įstatymą sudaro aštuoni skyriai. Pirmajame skyriuje yra pateiktos bendrosios 
nuostatos: nurodyta įstatymo paskirtis, pateikti pagrindinių sąvokų apibrėžimai, apibūdinama statytojo teisė. 
Antrajame skyriuje reglamentuojamas techninis statybos normavimas. Trečiajame skyriuje yra apibūdintos 
pagrindinės techninės statybos veiklos sritys. Ketvirtajame skyriuje yra nurodyti statybos proceso dalyviai, 
nurodytos jų teisės ir pareigos. Šeštajame skyriuje reglamentuojamas statinių projektavimas. Septintajame 
skyriuje reglamentuojamas statybos darbų vykdymas ir statinio atidavimas naudoti. Aštuntajame skyriuje yra 
apibrėžta statinio avarijos sąvoka, numatytos rangovo ir naudotojo pareigos statinio avarijos atveju. 
Devintajame skyriuje reglamentuojamas valstybinis statybos reguliavimas ir statybos peržiūra. Dešimtajame 
skyriuje reglamentuojamas statinių griovimas. Vienuoliktajame skyriuje pateiktos baigiamosios nuostatos: 
numatoma atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus, ginčų sprendimo tvarka, nustatyta įstatymo įsigaliojimo 
tvarka [12]. 
 
3.2.2 Normatyvinių statybos dokumentų sistema 
 
Techninio statybos normavimo principai  
 
Tai mokslinė, darbo, laiko, sąnaudų ir kitų gamybos išteklių sąnaudų tyrimo statybos ir remonto darbuose 
sistema, kurios tikslas yra išanalizuoti ir nustatyti techniškai pagrįstus šiuolaikinius reikalavimus, atitinkančius 
statybos išteklių sąnaudų normatyvus. Techninio normavimo metodais nustatomos atitinkamų statybos išteklių 
sąmatinės ir gamybinės normos. Sąmatiniai normatyvai parodo išteklių sunaudojimą pagal pasiektą techninį 
lygį šalies mąstu. Gamybiniai normatyvai parodo išteklių sunaudojimą pagal pagal techninį lygį atskirose 
įmonėse, jų grupėse ar padaliniuose. Darbo sąnaudų normatyvai parodo darbo sąnaudų kiekį statybinės 
produkcijos vienetui atlikti, esant gerai darbų kokybei, taupiai naudojant statybines medžiagas, tinkamam 
darbų organizavimui ir laikantis darbų saugumo, sanitarinės higienos ir kitų reikalavimų. Laiko norma parodo 
laiką, per kurį darbininkui gamybinis vienetas (brigada, grandis ar pavienis darbininkas) atlieka arba pagamina 
geros produkcijos vienetą. Ji matuojama valandomis, minutėmis ar dienomis. Santykis tarp laiko normos ir 
darbo sąnaudų normos yra: L=N/D. Mechanizmų eksplotacijos sąnaudų normatyvai parodo darbų kiekį, 
reikalingą geros produkcijos vienetui pagaminti. Laiko norma šiuose darbuose paprastai sutampa su sąnaudų 
normomis, kadangi paprastai dirba vienos rūšies mechanizmas. Medžiagų išteklių normos parodo atitinkamų 
poreikių išteklius geros produkcijos darbams atlikti. Šios normos matuojamos atskiromis medžiagomis 
charakteringais vienetais (m3, m2, m, kg). 
 
 
 
Normatyvinių techninių statybos dokumentų sistemą sudaro:  

1) Statybos techniniai reglamentai – Vyriausybės įgaliotos institucijos ( Aplinkos ministerijos) norminiai 
teisės aktai, kurie nustato statinių ir jų statybos techninius reikalavimus tiesiogiai ar nuorodomis į 
standartus ar statybos taisykles.  

2) Statybos taisyklės – ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar juridinių asmenų 
priimti bei Vyriausybės įgaliotoje institucijoje jos nustatyta tvarka įregistruoti dokumetai, kurie nurodo 
statybos techninių reglamentų įgvendinimo būdus ir metodus. 
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3) Pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengti ir priimti statybos srityje 
taikomi Lietuvos standartai, taip pat Lietuvos standartais perimti Europos Sąjungos ir tarptautiniai 
standartai. 

4) Techniniai liudijimai – Vyriausybės įgaliotosios institucijos nustatyta tvarka parengti ir priimti statybos 
produktų tinkamumo naudoti nustatymo dokumentai. 

5) Metodiniai nurodymai, rekomendacijos – projektavimo ir statybos įmonių, mokslo ir studijų institucijų 
paskelbti savanoriškai taikomi dokumentai, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip įgyvendinti statybos 
techninius reglamentus.  

 
Sstatybos techniniuose reglamentuose yra įtvirtintos teisės normos – teisėkūros subjekto (Vyriausybės 
įgaliotos institucijos) suformuluotos visuotinai privalomos elgesio taisyklės. Statybos techniniai reglamentai 
yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat jurininiams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą 
reglamentuoja Statybos įstatymas, statybos valstybinį reguliavima vykdančioms valstybės ir vietos savivaldos 
institucijoms.  
Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriškai, išskyrus atvejus, kai 
statybos techniniuose reglamentuose ar kituose aktuose nurodoma, kad šiuos dokumentus taikyti privaloma. 
Statybos taisyklės, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai, į kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar 
rangos sutartyse, privalomi sutartį sudariusioms šalims [12].  
 
3.2.3 Statybos techniniai reglamentai 
 
Statybos techniniai reglamentai (STR) yra privalomieji techniniai statybos dokumentai. Juos tvirtina aplinkos 
ministras. Statybos techniniais reglamentais nustatomi valstybės reguliuojami ir kontroliuojami privalomieji 
reikalavimai, kurių būtina laikytis projektuojant, statant (gaminant), atiduodant naudoti statinius, jų elementus, 
statybos produktus. Statybos techniniais reglamentais gali būti įteisinamas laisvai pasirenkamų normatyvinių 
dokumentų privalomas taikymas. 
Statybos techniniai reglamentai nereglamentuoja statinyje ar šalia jo montuojamų technologinių įrenginių ar 
vykdomų technologinių procesų projektavimo, gamybos, montavimo ar darbo vietų prie jų. Kiekvienas 
statybos reglamentas turi savo unikalų žymenį. 
 
Pagal normavimo sritis statybos techniniai reglamentai yra skirstomi į grupes: 

1) Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai. 
2) Techninių reikalavimų statybos techniniai reglamentai. 
3) Resursų ir investicijų statybos techniniai reglamentai. 

 
Organizaciniai statybos techniniai reglamentai pagal normavimo objektus yra skirstomi į tokius skyrius: 

1) Normatyvinių statybos techninių dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarka. 
2) Specialistų, dirbančių pagrindinėse statybinės techninės veiklos srityse, bei projektavimo ir statybos 

įmonių atestavimo tvarka. 
3) Statybos gaminių ir medžiagų sertifikavimas. 
4) Statybos tyrimų tvarka. 
5) Projektavimo sąlygų nustatymas, projektų rengimas, derinimas ir tvirtinimas. 
6) Statinio projekto ir statinio ekspertizė. 
7) Leidimo statyti ir griauti išdavimo tvarka. 
8) Statinio statybos vykdymas. 
9) Statinio statybos priežiūra. 
10) Statinio avarijų tyrimas ir likvidavimas. 
11) Baigto statyti statinio priėmimas naudoti. 
12) Statinio naudojimo tvarka ir priežiūra. 
13) Statinio nugriovimas. 
14) Kitų valstybės reguliuojamų ir kontroliuojamų su statybos organizavimu, vykdymu ir priežiūra 

susijusių klausimų sprendimo tvarka. 
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Techninių reikalavimų statybos techniniai reglamentai pagal normavimo objektus yra skirstomi į tokius 
skyrius: 

1) Bendrieji techniniai reikalavimai statiniams (mechaninis atsparumas ir stabilumas, gaisrinė sauga, 
higiena, sveikatos ir aplinkos apsauga, saugus naudojimas, apsauga nuo triukšmo, civilinė sauga, 
energijos taupymas ir kt.). 

2) Statybos tyrimai. 
3) Statybos sklypas ir aplinka. 
4) Architektūra. 
5) Statinių konstrukcijos. 
6) Susisiekimo statiniai ir tiesiniai. 
7) Vandentiekis ir kanalizacija. 
8) Dujų tiekimas. 
9) Šildymas ir vėdinimas, šilumos tiekimas. 
10) Elektros tiekimas ir apšvietimas. 
11) Ryšiai (telefonizavimas, radiofikavimas, signalizacija, televizija, kompiuterizavimas) ir 

automatizavimas. 
12) Kiti techniniai reikalavimai statiniams. 

 
Resursų ir investicinių statybos techniniai reglamentai pagal normavimo objektus yra skirstomi į tokius 
skyrius: 

1) Žaliavų ir energijos taupus naudojimas. 
2) Investicijų efektyvumas. 
3) Kainodara. 

 
Kiekvienas statybos techninio reglamento skyrius gali būti sudarytas iš daugiau negu vieno dokumento. 
Pavyzdžiui, statybos techninį reglamentą – Normatyvinių statybos techninių dokumentų rengimo ir tvirtinimo 
tvarka – šiuo metu sudaro tokie dokumentai: 

1) Normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų rengimas ir tvirtinimas. 
2) Statinio statybos ir priežiūros darbų rūšys. 
3) Valstybės reguliuojamų statinio esminių reikalavimų taikymas statybos privalomųjų normatyvinių 

dokumentų sistemoje. 
4) Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas [40a]. 

Tačiau statybos normos ir reglamentai neriboja ir nenustato pačios ymonės veikimo principo. Tam yra kiti 
dėsniai ir teisiniai aspektai.  
 
4. Įmonė kaip sistema 
 

Daugumoje vadovėlių įmonė apibūdinama kaip gaminanti produkciją arba tiekianti paslaugas techniniu, 
organizaciniu ir ūkiniu požiūriu vientisa sistema. Nuo įmonės organizuotumo, pasirinktos sistemos bei išorinių 
aplinkybių priklauso jos rezultatai, dažniausiai vertinami materialiuoju pelnu. Kadangi gaunamas pelnas priklauso nuo 
daugelio veiksnių, ne visada priklausančių nuo įmonės darbo kokybės, jos turėtų kuo labiau mažinti tuos nuostolius, 
kurie priklauso nuo jų pačių, t.y. verslo organizuotumo, sistemos, pagal kurią ji veikia. 

Remiantis sistemų teorija, sistemą turi sudaryti daugiau kaip vienas elementas, tam tikrais ryšiais susijęs su kitais 
elementais. Joje turi vykti kiti procesai ir ji turi turėti tokių savybių, kurių neturi kiti elementai. Dėl įmonę sudarančių 
elementų bei jų tarpusavio ryšių įvairovės į įmonę galima žiūrėti kaip į mechaninę, informacinę, socialinę, o kai kuriais 
atvejais ir energetinę sistemą. Paprastai čia skiriama socialinis, techninis ir ekonominis posistemiai, o sistema 
vaizduojama, kaip parodyta 4.1 paveiksle. 
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4.1 pav. Įmonė kaip sistema 
 

 
 
 
Pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą įmonė – tai savo firmos vardą turintis ūkio subjektas, įsteigtas įstatymų 

nustatyta tvarka tam tikrai prekybinei ūkinei veiklai. Įmonę sudaro materialiųjų – daiktinių, finansinių ir nematerialiųjų 
aktyvų, jos teisių bei pareigų kompleksas. Kiekvieną įmonę galima nagrinėti kaip socialinę ir ekonominę sistemą, nes ji 
yra: 

- socialinė grupė, suburianti žmones ir organizuojanti jų darbą; 
- gaminanti ar teikianti paslaugas ir paskirstanti uždirbtas pajamas; 
- atvira aplinkai, t.y. bendradarbiaujanti su kitomis įmonėmis, savivaldybe, bankais ir kt.; 
- turi tikslą veikti, išgyventi ir didinti pelna. 
Pagal šiuos bendrus bruožus galima sakyti, kad įmonė – tai ekonominė, savarankiška, gaminanti rinkai organizacija. 

Kaip organizacija ji turi tenkinti tris kriterijus: 
1. Ji yra socialinė grupė, nes suburia žmones, turinčius bendrą tikslą arba tikslą – veikti bendrai. 
2. Ji yra racionaliai sutvarkyta grupė, nes kiekvienas žino, kokius darbus turės dirbti, už ką atsako, kas jam 

vadovauja arba yra jo pavaldinys. 
3. Ji yra patvari grupė, nes priemonės (pastatai, įrengimai, baldai, autotransportas ir visas kitas kilnojamasis, 

nekilnojamasis turtas, reikalingas gamybai ar paslaugai suteikti), kurias ji įsigijo, tarnaus ilgai, o tikslai, kurių siekia, 
neįgyvendinami akimirksniu. 

Įmonė yra ekonominė ir savarankiška organizacija, nes: 
1. Kaip ekonominė organizacija, ji skaičiuoja visas savo išlaidas bei pajamas ir siekia, kad liktų kuo daugiau 

pelno. 
2. Įmonė yra beveik nepriklausoma ir turi daugelį klausimų spręsti pati: ką ir iš ko gaminti, ieškoti pirkėjų 

nustatyti optimalias kainas, tinkamiausią darbo grafiką, materialiai įvertinią, skirti darbuotojams atlyginimus. Jos niekas 
neišlaiko, todėl spręsti kylančias problemas bei išvengti bankroto ji turi pati. Nors bet kurioje įmonėje yra tam tikrų 
padalinių, jie yra tik sistemos sudedamosios dalys, ir negali veikti (išgyventi) savarankiškai, t.y. jie nėra įmonės. 

Kadangi įmonė yra ekonominė ir savarankiška organizacija, gaminanti rinkai, ji negali negalvoti apie tai, ar pavyks 
parduoti prekę arba paslaugą už norimą kainą. Veikiant konkurencijos ir rinkos dėsniams, būtinai atsiras naujų įmonių, 
teikiančių  paklausias analogiškas paslaugas ar prekes. Dėl šios priežasties įmonės turi iš anksto užmegzti ryšius su tais, 
kas tikrai nupirks bent dalį produkcijos. Tai būti ir tarpininkai – pardavėjai, su kuriais iš anksto susitariama dėl galimų 
kainų bei prekių pateikimo terminų. Taigi įmonė – ne tik sistema savyje, bet taip pat ir dalis bendros megasistemos, 
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kadangi atlieka savo funkciją ir palaiko ryšius su kitomis analogiškomis organizacijomis. Arba, kita vertus, įmonė – tai 
atvira sistema, priklausanti nuo kitų su ja susijusių sistemų,  taip pat daranti įtaką jų raidai. Šie ryšiai pavaizduoti 4.2 
paveiksle. 

                                        
                          Skolintojai                                                             Akcininkai 
 

 
             Tiekėjai                                      Įmonė                                           Klientai 
 
 
                        Darbuotojai                                                                        Valstybė 

 
4.2 pav. Įmonės partneriai 
 

Sąlygos, kuriomis gali plėtotis teoriškai identiškos įmonės, kartais yra labai skirtingos, labai skirtingai ir veikiančios 
įmonių pagrindinių tikslų sprendimą. Taigi labai svarbų vaidmenį vaidina aplinka ir įmonės santykiai su ja. (4.3 
paveiksle.). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 

   
   
4.3 pav. Įmonės aplinka 

 
Prieš rinkdamasi tam tikrą sistemą, kurios laikysis, t.y. prieš nustatydama ryšius bei santykius tarp tam tikrų jos 

vidinių padalinių, įmonė turi turėti savo tikslus, kurių pajėgi siekti, arba jų sistemą. Įmonės tikslą galima apibrėžti kaip 
veiklos orientyrą ar vertinimo kriterijų, kuriems pasiekti skirta visa įmonės veikla. Juos gali sąlygoti ir rinkos partneriai, 
pirkėjai, socialinės grupės, visuomenė. Visi įmonės tikslai skirstomi į: ekonominius ir socialinius. Pirmiausia įmonė 
siekia ekonominių tikslų, susidedančių iš gamybos, finansavimo bei pasisekimo tikslų. Gamybos ir finansavimo tikslai 
yra materialūs – daiktiniai, tuo tarpu pasisekimo tikslai aprašomi formaliais vertinimo dydžiais, kurių didėjimas ar 
mažėjimas rodo, kad daiktiniai tikslai jau pasiekti. Socialiniai tikslai turi padėti teisingai atlyginti už įmonės interesus 
atitinkantį darbą: užtikrinti  saugias darbo sąlygas, suinteresuoti darbuotojus pelno didėjimu, suteikti jiems teisę į pelno 
dalį, įtraukti  darbuotojus į jos tikslų formavimo ir įgyvendinimo procesą. 

Ekonominiams ir socialiniams tikslams būdinga ir vienovė, ir prieštaravimas. Pirmuoju atveju pinigų socialiniams 
tikslams gali būti rasta ir skirta tuo atveju, jei yra gerai atliekamas darbas, kurio rezultatas – konkurencinga prekė ar 
paslauga, atnešanti organizacijai daugiau pajamų (maksimalaus pelno). Antruoju atveju darbdaviams siekiant ir skiriant 
daugiau pinigų ekonominiams tikslams įgyvendinti (norint gauti daugiau pelno, didinama apyvarta), mažėja darbuotojų 
atlyginimas už atliktą darbą, o dėl to jie blogiau atlieka savo darbą, mažėja įmonės gaunamas pelnas. Todėl dažniausiai 
susiklosto tokie santykiai, kai darbdaviai siekia arba labiausiai akcentuoja ekonominius tikslus, o dirbantieji – 
socialinius. Tačiau optimalus rezultatas gaunamas tik kokybiškai šiuos tikslus suderinus tarpusavyje. 

Ekonominiai bei socialiniai tikslai ir sudaro įmonės tikslų sistemą, kuri apibūdinama konkrečiais rodikliais, 
loginėmis užduotimis. Formuojant tikslų sistemą reikia vadovautis tokiais principais: 

 tikslai turi būti realūs; 
 tikslų sistema turi būti suderinta, neprieštaringa išsami; 
 tikslų sistema turi būti suderinta laiko požiūriu: strateginiai, vidutinio laikotarpio ir trumpalaikiai tikslai; 
 tikslai turi atitikti įmonės organizacinę struktūrą (turi būti galimybė nustatyti konkrečius vykdytojus); 

Visuomeninė politinė aplinka 
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 turi būti užtikrinta tikslų vykdymo kontrolė. 
Galima išskirti šiuos tikslų formavimo etapus: 

 paieška; 
 diferencijavimas; 
 analizė ir sisteminimas; 
 realumo patikrinimas; 
 įgyvendinimo alternatyvų atranka; 
 įgyvendinimo organizavimas ir tikslų siekimo vykdymo kontrolė. 

   Konkrečiai ir tiksliai imtis planuoti nuolat pasikartojančiu režimu veikiančios įmonės produkto darymo procesą, 
su kuriuo susijęs visų kitų joje vykstančių procesų valdymas, galima tik parengus gaminio vertimo produktu 
technologinį procesą ir paskyras jo dalis – technologines operacijas darbuotojams, dirbantiems darbo vietose, 
aprūpintose tam tikrais darbo įrenginiais ir išdėstytose tam darbui skirtose patalpose ar skirtoje erdvėje (pvz., statybos 
aikštelėje). Taigi turi būti parengta vadybinė struktūra, leidžianti, siekiant bendrų įmonės tikslų darbą paskirstyti 
kiekvienam jos nariui [1]. 

   Literatūroje žodis „struktūra“ vartojamas ryšyje su kitais, tai – socialinė, demografinė ir organizacinė valdymo 
struktūra. Žinant, kad struktūra – tai sistemos sandara ir vidinė forma, pasireiškianti kaip jos elementų nuolatinių 
dėsningų tarpusavio ryšių visuma, matyti, kad daugelis išvardytųjų struktūros rūšių nėra kuriamos tikslingai, bet 
pasireiškia kaip socialinės, demografinės, profesinės ar organizacinės technologinio proceso projektavimo ir jo 
įgyvendinimo praktikoje pasekmės. Valdymo struktūra yra sudaroma sąmoningai tam, kad būtų lengviau nukreipti visų 
organizacijos narių pastangas bendrų tikslų linkme. Tos pastangos gali būti nukreiptos tik turint informaciją apie tai, ką 
šie nariai turi padaryti, kokie reikalavimai keliami jų darbo produktui ir kodėl jie turi tai daryti, kaip ir kokius jų 
poreikius tenkins organizacija, jei jie padarys tai, ko iš jų reikalauja vadovai (t.y. kaip jie bus skatinami arba 
motyvuojami dirbti).  

   Pastarųjų metų vadybos literatūroje aktyviai propaguojamas vadinamas ir organinis valdymas, kai darbas 
valdomas tarpusavio prisitaikymo būdu, be jokio aiškaus pareigų ir atsakomybės pasiskirstymo, visus kylančius 
bendrojo valdymo klausimus sprendžiant kolektyve. Jis visiškai skiriasi nuo sistemos modelio, kuris remiasi tiksliu ir 
aiškiu darbo pasidalijimu bei sąveikos darbe reglamentavimu (mechaninis valdymas). Be abejo, šie du valdymo būdai 
yra tinkami tik tam tikromis sąlygomis. Organizacijai vystantis palankiau, kai visi darbuotojai vienodomis galimybėmis 
reikštų savo nuomonę ar teiktų konkrečius pasiūlymus, nagrinėjamus bendrai, vienodomis sąlygomis, tačiau įmonei 
praėjus kūrybinį etapą ir tęsiant savo darbą pagal susiformavusią ir cikliškai pasikartojančią schemą, palankiau, kai 
kiekvienas žino savo pareigas ir vietą, kadangi daugeliu tyrimų įrodyta, kad dirbant grupinio protinio darbo režimu 
grupės pradeda gauti gerų rezultatų tik tuomet, kai jose apibrėžiamas kiekvieno nario vaidmuo ir jų tarpusavio sąveikos 
būdai. Taigi turinčioms patirties įmonių vadovams, siekiantiems naujo padalinio veiklos rezultatyvumo bei efektyvumo, 
geriau nelaukti, kol nauji jo nariai bandymų ir klaidų būdu patys nustatyti savo vaidmenis ir nustatys sąveikos būdus, o 
iš anksto, remiantis teoriniais vadybinio organizacijų struktūrizavimo pagrindais, apibrėš šiuos dalykus. Todėl pirmasis 
vadovo darbas, atliekamas dar prieš pradedant telkti žmones į organizaciją, yra vadybiškai ją struktūrizuoti, apibrėžti 
kiekvieno būsimojo organizacijos nario vaidmenį, iš to kylančius reikalavimus, keliamus pretendentui į organizaciją, 
įvertinant turimas žinias, įgūdžius ir asmens savybes, ir tik tada imti telkti žmones, numatyti jų skatinimo būdus. Tačiau 
nereikia pamiršti, kad organizacijos vadybinė struktūra turi keistis ir plėtotis, todėl ją reikia numatyti ir pradedant veiklą, 
ir jos vykdymo metu [78]. 

   Šiuo metu kyla klausimai ne tik ar reikia struktūrizuoti, sisteminti įmonę, bet ir kaip tai daryti: iš viršaus į apačią 
(pradedant nuo aukščiausiojo vadovo) ar iš apačios į viršų, t.y. nuo eilinių darbuotojų, tiesiogiai savo pastangomis 
verčiančių organizacijos gavinį produktu, ir jungiant juos į vis stambesnius dalinius. JAV nusistovėjo tradicija 
struktūrizuoti įmonę pagal pirmąjį  variantą, taip iš anksto nustatant sistemą bei santykius įmonės viduje. Tačiau 
sprendžiant klausimą dėl operatyvaus įmonės valdymo, vadybos požiūriu įmonė turi būti struktūrizuojama tik iš apačios, 
pradedant nuo savo pastangomis tiesiogiai darbo produktą darančių žmonių, kadangi daugiausia informacijos, 
nukreipiančios kasdienę kiekvieno nario veiklą, reikia būtent produkto darymo procese, kuris turi būti nuolat kartojamas, 
suskaldytas smulkiomis dalimis ir paskirstytas daugeliui organizacijos narių. Gaminant produktą, kiekviena jo gamybos 
technologinė operacija turi būti aprūpinta dideliu kiekiu informacijos ne tik apie pradines gaminio kokybės 
charakteristikas ar galutinius darbo rezultatus, darbuotojo darbo paskatas, bet ir apie kitus darbo sistemos elementus: 
darbo priemones, darbo įrankius, energiją ir jos šaltinius, jų rezultatyvaus, efektyvaus, ir saugaus naudojimo 
reikalavimus. Būdamas priklausomas nuo tiek daug įvairių veiksnių, kurių kombinacijos praktikoje gali sukelti daug 
netikėtų situacijų, būtent operatyvus produkto darymo proceso valdymas reikalauja didžiausių informacinio darbo 
pastangų, ir siekiant jį palengvinti darbuotojai turi būti jungiami į grupes, kuriose didžiausia darbe reikalingos 
informacijos dalis yra pastovi, o vadovui tereikia stebėti produkto darymo procesą ir kurti būtiną akimirkos informaciją, 
reikalingą esant nukrypimams nuo numatytos darbų eigos, bei skleisti ją darbuotojams, turintiems keisti savo 
veiksmus[82].  
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   Žemiausiame įmonės hierarchijos lygyje tiesiogiai savo pastangomis keičia gaminį ne tik darbuotojai, darantys 
darbo produktą (nors dažniausiai ir sudaro didžiausią dalį). Daugeliui įmonių prireikia darbuotojų, prižiūrinčių patalpas, 
derinančių įrengimus, ruošiančių įrankius, gabenančių, sandėliuojančių, ruošiančių ir pateikiančių maistą darbuotojams 
ir kt. Ši darbuotojų grupė labai įvairi pagal profesinę sudėtį ir pagal darbe reikalingą pastovią bei akimirkos informaciją, 
bet pagal savo vaidmenį įmonėje aiškiai išsiskiria iš kitų.  

   Nors vis daugiau naudojama asmeninių kompiuterių, apdorojančių didelius įmonės efektyviai veiklai garantuoti 
reikalingos informacijos kiekius, labai svarbią vietą užima ir apie penktadalį visų darbuotojų apima grupė žmonių, 
kuriančių bei skleidžiančių rezultatyviai ir efektyviai įmonės veiklai reikalingą vadybinę ir kitą svarbią informaciją. 

   Taigi, efektyviai struktūrizuojant įmones, išskirtini trys tos struktūros posistemiai: 
 produkto darymo (darbuotojai, tiesiogiai verčiantys žaliavas produktu); 
 aptarnavimo (darbuotojai, aptarnaujantys produkto darymo technologinį procesą ir visų kitų darbuotojų 

atliekamus darbo procesus); 
 vadybos (darbuotojai, kuriantys ir skleidžiantys visą rezultatyviai bei efektyviai įmonės veiklai reikalingą 

informaciją). 
Kadangi, kaip buvo minėta, daugumą akimirkos informacijos turės kurti ir skleisti tiesioginiai pirminių darbo grupių 

vadovai, įmonė turi būti pradedama vadybiškai struktūrizuoti nuo produkto darymo dalies, kad iš karto paaiškėtų, kokią 
santykinai pastovią informaciją grupių nariai turės savo atmintyse, kokią jiems reikės pateikti centralizuotai ir kokiose 
srityse tiesioginis vadovas galės priimti galutinį sprendimą. Tik apibrėžus, kokia vadybos darbo dalis tenka produkto 
darymo dalinių vadovams, galima spręsti apie vadybos posistemio plėtojimą: tikslus, atsakomybę, įgaliojimus, ir kt. 
Kadangi aptarnavimo posistemis labai glaudžiai susijęs su produkto darymu ir pagal darbo technologiją labai panašus į 
produkto darymo posistemį (tokioms veiklos rūšims dažnai kuriamos specializuotos įmonės), tai prieš struktūrizuojant 
vadybos posistemį naudinga būtų apsispręsti ir dėl aptarnavimo posistemio struktūros, jo dalinių vadovų įgaliojimų 
sprendžiant veiklos valdymo klausimus. 

Diferencijuojant vidinę gamybos sistemą, išskiriami trys pagrindai: technologija, teritorija bei laikas. Technologija 
suprantama plačiąja prasme (pvz., kaip įvežimo, apdorojimo, eksporto atskyrimas suvokiamas kaip technologinis). Juo 
didesnė technologijų įvairovė, tuo didesnės jėgos veikia skaidymosi remiantis jom linkme – ypač tada, kai įgūdžiai, 
reikalingi kai kuriems jos nariams, yra labai specifiški, kitiems sunkiai įveikiami ir keistis darbais neįmanoma. 
Teritorijos matas yra susijęs su paskirties realizavimo erdve (net geografine), o laikas tampa svarbus, kai darbo grupės 
laikas viršija pavienio žmogaus darbo laiką. A. Mileris [60] pabrėžia, jog kokios jėgos beveiktų sistemą skaidymosi 
kryptimi, tik viena ar kelios šių trijų dimensijų sudaro posistemių ribas ir suteikia pagrindą vidiniam susijusių su jomis 
grupių vieningumui. Jei pasirodo, kad keli grupavimo pagrindai yra vienodai svarbūs, galimas skirtingų lygių 
diferencijavimas pagal skirtingus pradus, pavyzdžiui, žemesniojo lygio daliniams skaidyti taikomos teritorijos, o 
aukštesniojo – naudojama technologija, arba atvirkščiai. Ypač pabrėžiama, kad skaidant visiems daliniams turi būti 
numatyti geriausiai jų efektyvumą ir naudingumą išskiriantys rodikliai. Kartais vien dėl to, kad dalinys galėtų turėti 
rodiklius, kurie darbuotojams vaizdžiai parodys bendro darbo dalinyje rezultatus, organizacijos daliniai gali būti 
sudaromi remiantis iš karto keliais pagrindais. Samprotavimai apie skaidymo pagal laiką taikymo galimybės siejami su 
technologinio proceso trukme ir darbuotojų ryšiais darbo procese. Ilgas technologinis produkto darymo ciklas pabrėžia 
technologinio ir teritorinio grupavimo pranašumus, o trumpas – grupavimo pagal laiką. Trumpas ciklas reikalauja 
grupuoti pagal laiką,matyt, todėl, kad tam tikras vienoje technologinio proceso stadijoje tuoj pat kenkia ir kitoms 
stadijoms ir visoje technologinėje grandinėje tenka skubiai keisti darbu režimą. Nagrinėjant elektros energijos gamybą, 
kaip ypač trumpo ciklo procesą, parodoma, kad grupavimas pagal laiką ypač svarbus, nes būtini artimi ir skubūs ryšiai 
tarp šilumininkų ir elektrikų, kurie šiuo atveju yra daug stipresni ir svarbesni, negu ryšiai tarp vienos profesijos žmonių, 
dirbančių skirtingose pamainose. Apibendrindamas A. Mileris[60] teigia, juo kuo labiau įmonės išlikimas priklauso nuo 
jos greito reagavimo į vidaus ir išorės pokyčius, tuo didesnio savarankiškumo jos pirminiams daliniams reikia, iškeliant 
aiškius tikslus ir sutelkiant išteklius, būtinus tiems tikslams pasiekti. Išskiriant konkrečius pirminių produkto darymo 
posistemio darinius sudėtingas technologijas taikančiose įmonėse (statyboje, mašinų gamyboje), trijų anksčiau išvardytų 
pagrindų nepakanka. Technologija pavadintas pagrindas įgauna dvi techniškai labai skirtingas išraiškas: technologinės 
operacijos ar panašių operacijų grupės ir produkto arba jo dalies gamybos technologinių operacijų komplekso. 
Praktikoje pasitaiko du kraštutiniai pirminių gamybos dalinių specializacijos atvejai, paprastai literatūroje vadinami 
technologine specializacija (inžinerine prasme), kai į dalinius jungiami visi vienodas technologines produkto gamybos 
operacijas atliekantys, taigi ir tos pačios specialybės, darbininkai; ir daiktine arba produkto specializacija, kai į pirminius 
gamybos dalinius jungiami visas reikalingas produktui arba jo daliai pagaminti operacijas atliekantys, taigi įvairių 
profesijų ir specialybių darbininkai. Kai nėra poreikio pirminius produkto gamybos posistemio  dalinius  skirstyti pagal 
laiką ir teritoriją, paminėti du pagrindai konkuruoja. Pirmenybė turėtų būti suteikta daiktiniam pagrindui, jungiant 
daliniuose darbus, siejamus technologinio produkto gamybos operacijų eilės, nes aiškiai matomas darbų nuoseklumas ir 
rezultatyvumas pats savaime darbuotojui suteikia dalį valdymo informacijos, ir todėl reikia mažiau tiesioginio vadovo 
darbo, tačiau būtina prisiminti ne tik vadybinius, bet ir techninius bei ekonominius organizacijos veiklos klausimus. 
Technologinė specializacija kartais būtina techniškai, nes yra tokių technologinių procesų, kuriems reikia brangių ir 
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sudėtingų, ne inžinerinius technologiniam procesui keliamus reikalavimus, o darbuotojų sveikatingumo ir ekologijos 
reikalavimus atitinkančių įrenginių, pavyzdžiui, kai vykdomi galvaninio detalių padengimo, dažymo, liejimo, karšto 
kalimo procesai. Nori nenori, šiuos procesus atliekantys įrenginiai, o kartu ir juos valdantys darbininkai turi būti 
teritoriškai atskirti, o dažnai net atriboti sienomis ir ventiliacijos sistemomis. Taigi šiuo atveju technologija 
vienareikšmiškai lemia struktūrizavimo sprendimą ir, aišku, padaro gerokai sudėtingesnius dalinių bendros veiklos 
koordinavimo darbus. Tačiau net ir tada, kai tokios būtinybės nėra, technologinė pirminių dalinių specializacija gali būti 
naudinga vien tuo, kai juose sukoncentruojami visi įmonės turimi vieno tipo įrengimai, dirba visi vienos profesijos 
darbuotojai, taigi galima daug geriau panaudoti turimus įrengimus bei darbuotojų kvalifikacinį potencialą, sudaryti 
sąlygas spartesnei techninei pažangai ir darbuotojų kvalifikacijai kelti. Technologiškai specializuotų pirminių grandžių 
organizacijos yra lankstesnės, nors valdymo požiūriu – sudėtingesnės. Griežtėjant lankstumo reikalavimams ir didėjant 
kompiuterių naudojimo vadyboje galimybėms  bei sudėtingėjant ir brangstant įrenginiams, technologinis pirminių 
gamybos posistemių  dalinių specializavimas tampa vis konkurencingesnis ne tik vienetinėja, bet ir serijinėje gamyboje, 
taip pat įvairiose kitose veiklos srityse. Įmonės produkto gaminimo padalinių specializavimo pagrindai, remiantis A. 
Mileriu [100], pateikti 4.4 paveiksle.  
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4. 4 pav. Įmonės produkto gaminimo padalinių specializavimo pagrindai 
 

Nagrinėjant produkto darymo gaminio dalies struktūrizavimą, būtinumas kurti kelių lygių hierarchines valdymo 
sistemas, jungiant pirminius padalinius į vis stambesnius, vadybos literatūroje dažnai siejamas su valdymo norma – 
ribiniu skaičiumi pavaldinių, kurių veiklą nukreipti bendrų organizacijos tikslų linkme ir sėkmingai ją koordinuoti gali 
vienas vadovas. Nors labai daug kas mano, [63-65, 82-85, 89], kad nėra valdymo normos. Vadovas gali teoriškai turėti 
kiek nori pavaldinių. Iš tiesų yra riba, kurią nustato vadybinės atsakomybės norma, t.y. skaičius žmonių, kuriems 
vadovas gali padėti, mokyti ir pagelbėti siekiant savo darbo tikslų. Tam tikra riba yra, tačiau ji neapibrėžta. 

Jeigu jau žinome, jog organizacija struktūrizuojama tam, kad visi jos nariai būtų kuo geriau aprūpinami rezultatyviai 
ir efektyviai bendrai veiklai būtina informacija, o tos informacijos labiausiai prireikia operatyviai valdant kasdienę 
veiklą, tai nesunku suprasti, kad vadovo galimybes išsemiantis darbo kiekis priklauso ne tik nuo pavaldinių skaičiaus, 
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kiek nuo būtinos sukurti ir paskleisti naujos informacijos kiekio. Tas kiekis labiausiai priklauso nuo darbų tarpusavio 
priklausomybės bendroje veikloje rūšies. Jei darbų priklausomybė sutartinė, kai kiekviena organizacijos dalis (tai gali 
būti ir pavienis darbuotojas) įsipareigoja įnešti tam tikrą indelį ir kiekviena dalis yra remiama visumos, o konkretus 
pavienių sistemos elementų ryšys silpnas, tokiu atveju bendros darbo taisyklės gali būti surašytos arba įtvirtintos 
darbuotojų atmintyje ir jiems leidžiama savarankiškai reaguoti į aplinkos pokyčius. Tada operatyvaus valdymo darbą 
gali atlikti pats darbuotojas, o vadovas gali sėkmingai vadovauti gausybei pavaldinių.  

Kaip pavyzdį P. Druckeris[99] nurodo garsią prekybos kompaniją „Sears, Roebuck &Co“, kurioje regioniniams 
vadovams pavaldūs daugiau negu šimto prekybos įmonių ir taškų vadovai. Jei darbų priklausomybė yra nuosekli, kai 
vienos darbo operacijos išėjimai tampa kitos įėjimais iki visiško produkto padarymo, į pasikeitimus veikloje laiku turi 
reaguoti ne tik sistemos elementas, kurio veikloje įvyko pasikeitimas, trukdantis darbo eigą, bet ir kiti, kurie darbo seka 
po jo. Čia jau prisireikia vadovo darbo – sukurti kitų elementų veikimą keičiančią informaciją ir paskleidus ją laiduoti, 
kad veikimas būtų reikiamai pakeistas. Taigi jau atsiranda daugiau vadovaujamo darbo, kurio apimtis priklauso nuo 
aplinkoje vykstančių procesų ir paties darbo proceso stabilumo bei nuspėjamumo.  

Dar daugiau valdymo darbo atsiranda koordinuojant darbus, susijusius grįžtamąja priklausomybe, kai vienos 
operacijos išėjimas tampa kitos įėjimu, o tos antrosios išėjimas vėl tampa pirmosios įėjimu, kaip dažniausiai būna 
naudojant intensyviąją technologiją. Kadangi toks darbo procesas yra mažiausiai nuspėjamas ir iš anksto 
reglamentuojamas, jis turi būti atliekamas gerokai sparčiau. Nors ir šiuo atveju nemažą valdymo darbo dalį gali prisiimti 
patys darbuotojai, tarpusavyje prisitaikydami, bet nuolatinis būklės stebėjimas ir geriausio reagavimo į jos pasikeitimus 
parinkimas reikalauja didžiausių vadovo darbo pastangų. Tačiau tai dar ne visi veiksniai, turintys įtakos vadovo 
galimybei sėkmingai vadovauti sistemos atstovams. Žmonės yra valdomi suteikiant jiems informacijos, o ją galima rasti 
galiojančiuose dokumentuose, ir ji gali būti sukaupta žmogaus atmintyje arba pateikiama kaip periodiškai nustatomi 
darbo rodikliai.  

Pavaldinių skaičius priklauso ir nuo galimybės parengti jų veiklą aiškiai ir tiksliai nusakančius rodiklius. Kaip yra 
pasakęs anksčiau minėtas P. Druckeris [99], žmonės turi būti orientuojami ir valdomi rodiklių, o ne savo bosų. 

 Galima teigti, kad vadybos teorija kol kas dar negali pateikti tikslaus įmonės produkto darymo dalies 
struktūrizavimo algoritmo, nors produktas ir jo darymo procesas paprastai būna tiksliausiai apibrėžti jos veiklos 
elementai. Nuo jos apibūdinančios informacijos analizės ir turi prasidėti pasirengimas vadybiniam įmonės 
struktūrizavimui. Kadangi valdant svarbiausia organizacijos nariams suteikti informacijos apie kiekvieną jų darbo 
produkto galutines kokybines charakteristikas keliamus reikalavimus darbuotojo atliekamos technologinės operacijos 
pabaigoje, todėl reikia nuosekliai išnagrinėti visus veiksnius, lemiančius gavinio vertimo produktu technologinį procesą. 
Taigi pirmiausia turi būti išanalizuota informacija apie įmonės darbo produktą (charakteristika, kokybė, kt.). Toliau 
analizuojama produkto sudėtis (komponentai, jų ryšiai ir kt.), taip pat produkto darymo iš gavinių , gaunamų iš už 
įmonės ribų, procesas.  

Kadangi, kaip jau buvo minėta, kai kurie pagalbinius darbus atliekantys darbuotojai gali būti įtraukiami į gamybos 
padalinių sudėtį, būtina nagrinėti ir didesnę įtaką produkto darymo procesui turinčius aptarnavimo darbus: kontrolės, 
įrengimų priežiūros, derinimo, transportavimo ir kt., taip pat  jų apimtis, reikalingas darbo priemones ir sudėtingumą, 
kad būtų galima įvertinti, ar juos galima pavesti patiems produktą darantiems darbuotojams, ar kvalifikuotiems 
specialistams, įtrauktiems į produkto pirminio darymo padalinių sudėtį. 

 Norint apsispręsti, kaip tikslinga grupuoti – pagal teritoriją ar laiką, reikia ištirti įmonės ryšius su tiekėjais, 
vartotojais ir kitais svarbiais veiklos aplinkos elementais, tų ryšių pobūdį ir intensyvumą.  

 Technologiją geriausia nagrinėti pagal technologinio proceso „operacijų medžį“. To medžio šakelės prasideda už 
įmonės ribų gautu gaviniu, pirmasis šakos narelis vaizduoja pirmąją technologinio proceso operaciją, antrasis – antrąją ir 
taip toliau, kol baigiasi visas tam tikro produkto sudėtinio elemento darymo procesas, ir tas elementas jungiamas su kitu 
ar kitais produkto elementais, kurie sudaro tam tikrą kartu toliau apdorojamą produkto pusgaminio dalį, vaizduojamą 
storesne šaka su tiek narelių, kiek operacijų su ta pusgaminio dalimi atliekama. Storesnės šakos susijungdamos sudaro 
dar labiau agreguotą darbo produkto dalį, taipogi keičiamą atliekant tam tikrą skaičių technologinio proceso operacijų, 
kol galų gale stambiausios produkto dalys susijungia viename kamiene – viso produkto pusgaminyje, kuris, perėjęs per 
tam tikras technologinio proceso operacijas, taip pat vaizduojamas kaip kamieno nareliai ir paverčiamas galutinai baigtu 
produktu, kurį galima pateikti vartotojui. Visiems nareliams suteikiami numeriai, prie jų pateikiama svarbi informacija: 
operacijos pavadinimas, jai atlikti reikalingas laikas, naudojami įrengimai, pagalbinės medžiagos, reikalinga darbuotojo 
specialybė bei kvalifikacija, aprašomos kitos pagalbinės darbo operacijos, sukaupiama pakankamai būtinos informacijos, 
leidžiančios pagrįstai pasirinkti produkto darymo dalies vadybinio struktūrizavimo pagrindus. 

Vienas sudėtingiausių struktūrizavimo klausimų yra pasirinkimas tarp daiktinio, vaizdžiai rodančio darbų tarpusavio 
priklausomybę ir labai mažinančio vadovo darbo krūvį, ir technologinio pirminio produkto darymo padalinių 
specializavimo pagrindu. Jis formalizuotai galėtų būti sprendžiamas lyginant įrengimų eksploatavimo bei darbuotojų 
kvalifikacijos panaudojimo (galimo išreikšti ir nuostoliais dėl broko, priemokomis už žemesnės kvalifikacijos darbus) 
produkcijos vienetui išlaidas su operatyvaus valdymo išlaidomis produkcijos vienetui. Taigi klausimą, ar įmonė daugiau 
ar praras ar įgis technologiškai arba daiktiniu pagrindu specializuodama pirminius produkto darymo padalinius, jos 
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vadovų ansamblis turi spręsti intuityviai, remdamasis savo žiniomis ir patirtimi, o jų veiklos rezultatyvumas bei 
efektyvumas daugiausia priklausys nuo vadovybės gebėjimo aprūpinti tuos padalinius veiksminga jų veiklos rezultatų 
vertinimo rodiklių sistema bei deramai paskirstyti operatyvaus veiklos valdymo įgaliojimus valdymo srities 
darbuotojams. Specializavimo pagal laiką klausimas nėra toks sudėtingas, jį tenka spręsti tik tada, kai įmonės darbo 
režimas viršija vieno žmogaus darbo režimą ir kai esant trumpajam produkto darymo ciklui daug darbų susieta jam 
minėtu grįžtamuoju ryšiu. 

Struktūrizuojant įmonių produkto darymo dalį, atkreiptinas dėmesys į įvairių organizacijų specifines ypatybes. 
Žvelgiant į organizacijas, skirstytas pagal technologijas, matyti, kad tarpininkavimo technologiją naudojančių įmonių, 
turinčių ypač glaudžius ryšius su tiekėjais ir vartotojais, pagrindiniai darbo posistemio padaliniai geriausiai kurtini 
teritoriniu pagrindu, koncentruojant juose kuo didesnį darbo kompleksą, leidžiantį greičiausiai patenkinti vartotojų, 
tiekėjų ir kt. poreikius. Įmonių, naudojančių nuosekliąją technologiją, pirminių padalinių specializacija problemiškiausia 
dėl prieštaravimų tarp daiktinės ir technologinės specializacijos. Įmonės, naudojančios intensyviąją technologiją, 
pagrindinį savo darbo procesą turėtų atlikti visų reikalingų profesijų specialistų ansambliais, nes darbo laiko požiūriu 
bendras ansamblio darbas tesudaro labai nedidelę kiekvieno specialisto darbo laiko dalį. Likusį laiką kiekvienas 
specialistas turi dirbti individualiai apdorodamas bendro darbo metu gautą informaciją bei rengdamasis artėjančiai kitai 
darbo laiko sesijai. Pirminiai produkto darymo posistemio padaliniai geriausiai specializuotini technologiniu pagrindu, 
kad juose būtų sukauptas visas tam tikros srities techninis ir intelektinis potencialas, kuris gali būti vaisingai panaudotas 
kiekvienos į produktą orientuotos grupės labui. Taigi intensyviąją technologiją naudojančios įmonės, struktūrizuodamos 
savo produkto darymo dalį, turi taikyti patricinio struktūrizavimo principą: pagrindinių technologiškai specializuotų 
padalinių pagrindu dar turėti sukurtas darbo grupes, specializuotas įvairiems produktams. 

Didžioji dalis informacijos, reikalingos operatyviam produkto darymo proceso valdymui, yra saugoma žemutiniu 
valdymo hierarchijos lygiu. Ten atsiranda ir dauguma naujos informacijos, reikalingos operatyviam valdymui. Tačiau 
didžioji dauguma valdymo informacijos, reikalingos bendrai visų įmonės narių rezultatyviai ir efektyviai veiklai, turi 
būti saugoma ir atsiranda aukščiausiuoju valdymo hierarchijos lygiu. Ta informacija turi būti paskleista žemyn iki 
tiesioginio vykdytojo. Turint operatyvaus įmonės veiklos valdymo tikslą, produkto darymo ir aptarnavimo posistemiai 
turi būti struktūrizuojami nuo pavienių darbo vietų „iš apačios“, o jos valdymo posistemis atvirkščiai – „iš viršaus“, t.y. 
nuo aukščiausiojo įmonės valdymo lygio, kuriame sukaupta ir visa atsakomybė už jos tikslų įgyvendinimą, ir visi 
įgaliojimai operatyviai disponuoti jos turimais ištekliais.  

Taigi, jei tikslai yra pagrindinis vadybos veiklą įprasminantis veiksnys, tai ir įmonės vadybos posistemis turėtų būti 
skaidomas pagal skirtingų tikslų kryptis. Tuomet įmonės aukščiausiuoju valdymo lygiu turėtų būti išskirti elementai: 
pareigūnai, tarnybos (dalinių grupė, galinti būti laikina, pavaldi aukščiausios įmonės vadovybės nariui), daliniai, 
atsakingi už konkrečių prekybinių, socialinių, ekologinių, techninių ir ekonominių tikslų įvykdymą. 

Įmonės vadybinės struktūros vadybos posistemis gali būti formuojamas ne tik tiesiogiai, remiantis jo tikslais, kurie, 
labai veikiami aplinkos, yra viena judriausių jo veiklos charakteristikų. Įmonės tikslų visuma, turint struktūrizavimo 
tikslą, gali būti skaidoma įvairiais pagrindais, taikant tikslų medžio metodą, tik čia skaidyti reikia jau ne medžio kamieną 
– vieną tikslą, o kompleksą tikslų – tikslų krūmą. Kadangi įmonė vadybiškai struktūrizuojama tam, kad jos darbuotojai, 
kuo geriau panaudodami savo sugebėjimus, galėtų padaryti kuo daugiau ir kuo geresnį produktą, tai ir vadybos 
posistemio daliniai gali veikti efektyviau, jei jie kuriami darbuotojų jau turimų sugebėjimų (žinių ir įgūdžių) pagrindu. 
Labiausiai pagal dabar turimas vadybos posistemio darbuotojų profesijas tinka tikslų krūmo dekompozicija pagal 
organizacijos, kaip veiklos sistemos, elementus. 

   Svarbu, kad nė viena valdymo aparato funkcija – valdymo darbo dalis neliktų be nuolatinio įmonės vadovų 
dėmesio. Ne mažiau svarbu, numačius įmonės tikslų ir valdymo funkcijų kompleksą aukščiausiuoju lygiu nustatyti 
kiekvieno vadovo asmeninę atsakomybę visoje valdymo sistemos struktūroje. Vėliau kiekvienas įmonės vadovybės 
narys su pavaldžiais artimaisiais nustato jam reikalingo valdymo organo struktūrą, dalinių ir padalinių skaičių. Galiausiai 
kiekvieno dalinio vadovas numato į dalinį įeinančių padalinių funkcijas, tikslus ir atsakomybę kiekvienam valdymo 
aparato darbuotojui[93].  

Kadangi vadybinės struktūros aptarnavimo ir vadybos posistemio elementai visos įmonės mastu būna atsakingi tik 
už vieną (kartais kelias) funkciją, šie posistemiai literatūroje dažniausiai vadinami funkciniais. Produkto darymo 
posistemis dėl didesnio organizacijos narių skaičiaus dažnai turi būti komponuojamas hierarchiškai, jo elementų 
vadovams nustatant atsakomybę už daugelį veiklą apibūdinančių rodiklių. Tam geriausiai tinka linijinė valdymo 
struktūra. Produkto darymo posistemė tokiu būdu ir formuojamas iš dažniausiai vadinamo linijinu organizacijos 
vadybinės struktūros posistemio. Šis posistemis sukurtas struktūrizuojant iš apačios, aukščiausiuoju jos vadovybės lygiu 
yra atstovaujama vadovų ansamblio nario, kuriam pavesta atsakomybė už produkto darymą. Per jį linijinis vadybos 
posistemis įtraukiamas į visos įmonės valdymo struktūrą. Aptarnavimo posistemis įtraukiamas į visą struktūrą kaip 
vienetas, o į linijinį posistemį neįtrauktus jo darbuotojus nukreipiant į funkcinius aptarnavimo dalinius ir juos skiriant 
labiausiai jų paskirtį atitinkančių funkcinių vadybos elementų vadovams. Taigi funkcinio aptarnavimo posistemis, 
suformuotas kaip bendra visuma, išskaidomas pagal svarbiausių organizacijos tikslų, kurių įgyvendinimui turi didžiausią 
įtaką, kryptis. 
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Apibendrinant galima teigti, kad, norint sukurti ar valdyti rentabilią ir perspektyvią įmonę, jos valdymą, paslaugos 
ar prekės gamybos procesus reikia sisteminti, konkrečiai apibrėžti kiekvieno elemento funkciją, ryšius, santykius, 
atsakomybę. Taip pat būtina atsižvelgti į skirtingo lygio darbuotojų interesus, skatinant kuo geriau atlikti darbą, į vietos, 
laiko, informacijos srautų bei kitų išorinių ir vidinių veiksnių įtaką produktyviai įmonės veiklai, kas nors ir ne padidintų 
organizacijos gaunamą pelną, bet maksimaliai sumažintų galimus nuostolius [89]. Nors yra vienodų sąlygų visoms 
įmonėms bet yra ir daug skirtingų veikimo principų pagal kuriuos veikia įmonės. Dėl šių veikimo principų įvairovės 
įmonės yra suskirstytos į rūšis. 

 
5. ŠALIES IR ES ĮMONĖS, JŲ RŪŠYS 

   Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 2 straipsnyje ,,Įmonė’’ pateikiamas toks apibrėžimas: ,,Įmonė yra savo firmos 
vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai prekybinei – ūkinei veiklai. Įmonę sudaro 
medžiaginių – daiktinių, finansinių ir nematerialių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas.” Įmonės yra juridiniai 
asmenys.  

   Dalis įmonės turto priklauso įmonės savininkui(savininkams). Jis vadinamas grynuoju turtu arba nuosavu turtu. Kita 
turto dalis dažnai priklauso ne įmonės savininkui, o yra pasiskolinta iš kitų. Skolintojai vadinami kreditoriais. 
Pasiskolinus turto, atsiranda įsipareigojimų (skolų) kreditoriams. Ūkinėje veikloje naudojamas turtas gali priklausyti 
įmonės savininkui (bendrijoje arba bendrovėje – savininkams) visas arba jo dalis, o likusi dalis yra padengta įvairiais 
įsipareigojimais : 

 kredito organizacijoms (banko, kredito unijų, kooperatyvų skolinamaisiais pinigais); 
 tiekėjams (prekybos skolos); 
 mokesčių rinkimo organizacijoms (priskaičiuoti mokesčiai, rinkliavos); 
 socialinio draudimo organizacijoms (socialinio draudimo įmokos); 
 ligonių kasoms 
 darbuotojams (priskaičiuotas, bet neišmokėtas atlyginimas) ir t.t.  

 
    
 

 
Nuosavas 
kapitalas 
 

Individuali įmonė     →  vienas savininkas   

Ūkinė bendrija (tikroji, komanditinė)    →  keletas savininkų   

Akcinė bendrovė (UAB, AB) → daug savininkų, todėl balanse nenurodomos 
                                                savininkų pavardės ir bendras jiems priklausantis 
                                               kapitalas vadinamas akciniu kapitalu   

 

 
 
Skolintas 
kapitalas 

Finansinės skolos           →   ●  kredito institucijoms 
                                              ●   išperkamosios nuomos įsipareigojimai 

Prekybos skolos             →   ●  tiekėjams 
                                              ●   apmokėtini vekseliai 

Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis 

Mokėtini mokesčiai 

Priskaičiuoti, bet neišmokėti atlyginimai 

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 
 

 
5 pavekslas. Savininkų nuosavybė ir jų įsipareigojimai  
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   Įmonės klasifikuojamos pagal kelis kriterijus. Aiškaus tipo įmonėse kur kas aiškiau sprendžiamos kai kurios 
ekonominės bei organizacinės problemos, galimi tipiniai: technikos, technologijos, gamybos, darbo organizavimo ir kiti 
sprendimai. Pagrindiniai grupavimo kriterijai: darbo pobūdis, juridinis statusas, naudojamos žaliavos ir medžiagos, 
gaminamos produkcijos paskirtis, technologijų panašumas, dydis, specializacijos lygis, savarankiškumas. Pagal darbo 
pobūdį įmonės yra gamybos ir paslaugų. Pagal technologinį panašumą skirstoma į atskiras ūkio šakas. Pagal dydį : 
smulkios, vidutinės, stambios. Pagal specializacijos lygį: technologinės, daiktinės, detalinės. Pagal savarankiškumą: 
savarankiškos, įeinančios į koncernus bei kitus junginius. Pagal atsakomybės pobūdį: ribotos ir neribotos turtinės 
atsakomybės (6 pav.). Įmonė atsako pagal savo prievoles nuosavybės ar patikėjimo teise jai priklausančiu turtu. Jeigu 
prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonės dalyvis 
(individualiosios įmonės savininkas ar ūkinės bendrijos narys). 
 

Įmonės 

Ribotos turtinės atsakomybės juridiniai asmenys 
 

Akcinės bendrovės - AB, UAB 

Specialios paskirties AB 

Kooperatinės bendrijos 

Kredito unijos  

Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai 
asmenys 

 
Individualiosios įmonės - IĮ 

Tikrosios ūkinės bendrijos -  TŪB 

Komanditinės ūkinės bendrijos - KŪB  

6 pav. 
 
   Lietuvos Respublikos įstatymai numato galimybę steigti šių teisinių formų (rūšių) įmones: individualiąsias įmones; 

tikrąsias ir komanditines (pasitikėjimo) ūkines bendrijas; akcines, uždarąsias akcines, investicines, žemės ūkio, 
kooperatines bendroves, valstybės ir savivaldybės įmones. Tais atvejais, kai veiklos tikslas nėra pelno siekimas, galima 
steigti ne pelno siekainčias organizacijas (pvz. kredito unijas). 

   Valstybės įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybės įmonė - savivaldybei. Kadangi verslininkai 
negali steigti šių teisinių formų (rūšių) įmonių, jų steigimas, veikla bei likvidavimas nėra išsamiai aptariamas[1]. 

 

5.1. INDIVIDUALI ĮMONĖ 
 
   Individualiosios įmonės yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Individualiosios įmonės privalo turėti 
firmos vardą, kuriame nurodomas jos savininkas. Individualiosios įmonės savininkas dažniausiai yra vienas fizinis 
asmuo. Bet individualiosios įmonės gali priklausyti ir keliems fiziniams asmenims bendrosios jungtinės nuosavybės 
teise. Tokie nuosavybės santykiai yra tarp sutuoktinių. 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Civilinis kodeksas numato, kad 
bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstama individualiosios įmonės ir iš jos veiklos gaunamos pajamos, jeigu 
verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo. Jeigu iki santuokos sudarymo individualiosios įmonės 
nuosavybės teise priklausė vienam sutuoktiniui, tai bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė po santuokos sudarymo yra 
iš įmonės veiklos gautos pajamos ir įmonės vertės padidėjimas. 
   Individualiosios įmonės steigimą, veiklą bei likvidavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir 
Lietuvos Respublikos individualiųjų įmonių įstatymas. 

Individualiosios (personalinės) įmonės turi šiuos privalumus:  

 Organizavimas. Individualiąsias įmones paprasta įsteigti, joms nustatyta nedaug apribojimų ir mažai formalumų. 
Jų savininkai tokioms įmonėms ir vadovauja, priima visus sprendimus. Individualiosios įmonės savininkas gali 
dirbti savo įmonėje pats vienas ar su šeimos nariais, t.y. jam nereikia įdarbinti kitų darbuotojų bei sudaryti su 
jais darbo sutartis. 

 Mokesčiai. Individualiosioms įmonėms yra tik keletas apribojimų, jos nemoka akcinėms bendrovėms nustatytų 
mokesčių. Moka 15% pajamų mokestį. 

 Pajamos. Individualiosios įmonės savininkui atitenka visos įmonės uždirbtos pajamos, jis yra vienintelis 
vadovas ir gali operetyviai keisti veiklos pobūdį, sritį. 
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 Įmonė gali vesti supaprastintą buhalterinę apskaitą, jai nereikia sudaryti  pelno (nuostolio) ataskaitos balanso, 
pakanka užpildyti mokesčių deklaraciją. 

Individualiosios įmonės trūkumai: 

 Visiška turtinė atsakomybė. Individualiosios įmonės turtas neatskirtas nuo įmonės savininko turto. Vadinasi, už 
Individualiosios įmonės prievoles įmonės savininkas atsako visu savo turtu. Reikėtų įvertinti riziką, susijusią su 
atliekamų darbų ar paslaugų kokybe, atlikimo terminais, tiekėjais ir pan. Neįvykdžius prievolių užsakovui, 
valstybei, socialinio draudimo įstaigai ar kitiems kreditoriams, prievolių įvykdymas yra nukreipiamas į 
savininko turtą. Savininkas atsakingas už visas verslo skolas ir su verslu susijusias problemas. Tai reiškia, kad 
žlugus verslui jis gali prarasti savo turtą. 

 Ribotas finansavimas. Individualios įmonės savininkas gali veiklai panaudoti tik tiek lėšų, kiek yra susitaupęs 
arba gali pasiskolinti. Tačiau komerciniai bankai dažnai neteikia joms reikalingų kreditų dėl jų nepatikimumo ir 
nedidelės apyvartos. 

 Ribotas potencialas. Individualiosios įmonės samdomų darbuotojų ateitis dažniausiai neaiški, ribotas įmonės 
dydis ir jos plėtra, gerų vadovų ir savo srities profesionalų stygius. 

 Verslo trapumas. Jei savininkas tampa nepajėgus dirbti, verslas gali žlugti. Savininkui mirus nelieka ir jo 
verslo[3]. 

 

5.2. ŪKINĖ BENDRIJA 

 

Ūkinės bendrijos gali būti dviejų teisinių formų (rūšių): tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) ir komanditinės 
(pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). Tikroji ūkinė bendrija yra įmonė, kurios visi dalyviai yra tikrieji nariai. 
Komanditinė ūkinė bendrija yra įmonė, kurios dalyviai yra tikrieji nariai ir  komanditoriai. 

Tikrasis narys yra bendrijos dalyvis, sudaręs bendrijos jungtinės veiklos sutartį ir nustatyta tvarka įnešęs ar 
įsipareigojęs įnešti įnašą į bendriją. Komanditorius yra komanditinės ūkinės bendrijos dalyvis, sudaręs komanditoriaus 
sutartį su komanditine ūkine bendrija ir nustatyta tvarka įnešęs įnašą į komanditinę ūkinę bendriją. Bendrijos dalyvio 
įnašu gali būti pinigai ir kitoks turtas, priklausantis bendrijos dalyviui nuosavybės teise. Bendrijos dalyvio nepiniginis 
įnašas įvertinamas visų bendrijos tikrųjų narių sprendimu, kuris  priimamas  bendru sutarimu.  Bendrijos  dalyvių įnašai 
nuosavybės teise priklauso bendrijai. 

Bendrija yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Kai  prievolėms  užtikrinti  
neužtenka  bendrijos turto, bendrijos tikrieji nariai pagal bendrijos prievoles atsako solidariai visu savo turtu, o 
komanditoriai pagal komanditinės ūkinės bendrijos prievoles atsako tik tuo savo turtu, kurį įnešė į komanditinę ūkinę 
bendriją. 

Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per tikruosius narius. 

Ūkinės bendrijos steigimo ir veiklos pagrindas yra jungtinės veiklos sutartis. Joje turi būti numatyta: ūkinės 
bendrijos pavadinimas, jos tikslai, tikrieji nariai ir nariai komanditoriai, jų teisės ir pareigos, tikrųjų narių ir 
komanditorių dalys bendrojoje nuosavybėje, pinigų paėmimo iš kasos tvarka, pajamų ir nuostolių paskirstymo taisyklės, 
tikrųjų narių ir komanditorių išstojimo ir pašalinimo bei naujų narių priėmimo į ją sąlygos ir tvarka, bendrijos valdymo 
ir jos reikalų tvarkymo taisyklės, asmenys įgalioti atstovauti bendrijai bei jų įgalinimai, nutarimų priėmimo tvarka ir 
kitos nuostatos, neprieštaraujančios įstatymams. Bendrijos steigėjai yra jungtinės veiklos sutartį sudarę asmenys. Sutartis 
turi būti sudaroma notarine forma. Bendrijos steigėjais gali būti ir fiziniai, ir  juridiniai asmenys. Bendrijoje gali būti ne 
mažiau kaip du ir ne daugiau  kaip dvidešimt steigėjų. Ūkinės bendrijos nariu negali būti valstybės valdžios, valdymo ir 
valstybės kontrolės institucijos, teismai. Ūkinių bendrijų steigimą, likvidavimą ir veiklą reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas bei jungtinės veiklos sutartis, kuria 
steigiamos tiek tikrosios ūkinės bendrijos, tiek komanditinės ūkinės bendrijos. 

  Ūkinės bendrijos privalumai: 

 Papildomas finansavimas, galimybės plėstis. Susijungę į bendriją partneriai investuoja į verslą daugiau pinigų. 
Tai didina komercinių bankų ir kitų kredito organizacijų pasitikėjimą suteikiant joms didesnes paskolas. 

 Gebėjimai. Partneriai – tai naujos idėjos ir talentai, kurie bus verslo varikliai. 

 Organizavimas. Kaip ir individualiąsias įmones,  ūkines bendrijas lengva įkurti, jų pajamos atskirai 
neapmokestinamos. Pajamų mokestis toks pat kaip ir IĮ – 24%. Teisinę galią turinčioje ūkinės bendrijos 
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partnerių pasirašytoje sutartyje gali būti konkrečiai apibrėžta, kokia veikla ir kiek darbo laiko užsiims kiekvienas 
jos partneris. 

  Ūkinės bendrijos trūkumai: 

 Neribota turtinė atsakomybė. Daugeliu atveju kiekvienas tikrųjų narių visiškai atsako už ūkinės bendrijos veiklą, 
už visas verslo skolas. Verslui žlugus, jo kreditoriai gali atgauti savo pinigus iš bet kurio ar visų partnerių 
asmeninio turto(jei tai TŪB). 

 Ribota veiklos trukmė. Mirus vienam iš partnerių arba pasitraukus iš verslo, ūkinė bendrija oficialiai nustoja 
gyvavusi. Norint tęsti verslą sudaroma nauja partnerytės sutartis. 

 Atsakomybės pasidalijimas. Partneriai gali nesutarti, konfliktuoti dėl bendrijos valdymo, o tai jau kelia grėsmę 
firmos veiklai, savalaikių efektyvių sprendimų priėmimu [74] . 

5.3. AKCINĖ IR UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
 
   Planuojant užsiimti verslu, kuris bus susijęs su didesne rizika, o jam organizuoti reikės nemažų lėšų, darbuotojų ir 

pan., geriau pasirinkti ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį - akcinę bendrovę (AB) arba uždarąją akcinę 
bendrovę (UAB), t.y. tas teisinių formų (rūšių) įmones, kurios už savo prievoles atsako tik savo (bendrovės) turtu. 
Bendrovės akcininkas, nepasisekus sumanytam verslui, rizikuoja tik tuo turtu, kurį įneša į bendrovę. 

   Akcinė bendrovė (AB) – tai verslo organizacija, veikianti kaip daugelio žmonių grupė, turinti juridinio 
asmens teises ir veikianti ribotos turtinės atsakomybės principu. Akcinė bendrovė valdoma akcininkų vardu kurie ir 
finansuoja jos veiklą. Lietuvoje akcinės bendrovės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 150000lt. Jis padalintas į 
dalis (akcijas), skirtas akcininkams. Akcinininkų skaičius neribojamas, akcijos platinamos ir jomis prekiaujama viešai. 
Asmenys, įsigyję  akcinės bendrovės akcijų, yra bendrovės kolektyviniai bendrasavininkiai. Jie turi komercinį, ūkinį, 
finansinį ir teisinį savarankiškumą. Akcininkas už bendrovės veiklos rezultatus atsako tik ta pinigų suma, už kurią jis 
įsigijo akcijų. Bankrotavus  akcinei bendrovei akcininkas gali netekti tik šios pinigų sumos. 

Bendrovės steigėjai sudaro bendrovės steigimo sutartį. Ši sutartis suteikia teisę atidaryti kaupiamąją 
steigiamos bendrovės sąskaitą Lietuvos Respublikos įregistruotame banke ir, steigiant AB, registruoti akcijas Vertybinių 
popierių komisijoje. Steigiamos bendrovės akcijas pasirašo bendrovės steigėjai. Kai visi pradiniai įnašai už akcijas yra 
įmokėti, steigėjai iki bendrovės įregistravimo privalo sušaukti steigiamąjį susirinkimą. Steigiamasis susirinkimas tvirtina 
akcinės bendrovės steigimo ataskaitą, renka audito įmonę, renka bendrovės valdymo organų narius, sprendžia kitus 
visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimus. Po steigiamojo susirinkimo bendrovė įregistruojama 
Lietuvos Respublikos įmonių rejestre. Nuo įregistravimo dienos bendrovė yra įsteigta ir įgyja juridinio asmens teises. 
2001 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Akcinių bendrovių įstatymas įvedė nuostatą, kad steigiant bendrovę, pradiniai įnašai už 
pasirašytas akcijas mokami tik pinigais į kaupiamąją steigiamos bendrovės sąskaitą. Šioje sąskaitoje esančias lėšas 
bendrovė gali naudoti tik po jos įregistravimo. Taip pat neteko galios nuostata, kad AB gali būti steigiama atviruoju 
būdu, kuomet steigiamos bendrovės akcijos galėjo būti platinamos viešai, t.y. jas galėjo įsigyti ne tik steigėjai, bet ir kiti 
fiziniai ir juridiniai asmenys. Dabar AB akcijos gali būti platinamos viešai, tik po to kai bendrovė įregistruojama 
Lietuvos Respublikos įmonių rejestre ir tampa juridiniu asmeniu. 

   Bendrovės akcininkais gali būti Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie 
įstatymų nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną bendrovės akciją. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, 
kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. 

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) - jų įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 10000 litų. Joje negali 
būti daugiau kaip 100 akcininkų. UAB akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai. AB privalomi 
valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, administracijos vadovas ir ne mažiau kaip vienas kolegialus 
valdymo organas - stebėtojų taryba ar valdyba. UAB privalomi valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir 
administracijos vadovas. Stebėtojų taryba ir valdyba UAB gali būti nesudaromos. 

   Akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių steigimą, reorganizavimą ir likvidavimą, valdymą ir veiklą, 
akcininkų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. 

Akcinės bendrovės turi keletą privalumų, palyginti su individualiosiomis įmonėmis ar ūkinėmis 
bendrijomis.      

Privalumai: 

 Ribota atsakomybė. Akcininkai daugiausia gali prarasti tiek, kiek sumokėjo už įsigytas akcijas. Būtent dėl šios 
ypatybės bendrovės gali pasitelkti didelį kapitalą. 
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 Lengvai perleidžiamos nuosavybės teisės. Akcininkai lengvai gali tapti bendrovės savininkais arba jos atsisakyti 
pirkdami arba parduodami jos akcijas. 

 Neribota veiklos trukmė. Akcininkui mirus bendrovės veikla nenutrūksta. Paveldėtojai gali pasilikti akcijas arba 
parduoti, o akcinė bendrovė veiks kaip veikusi. 

 Kreditų gavimas. Kreditai gaunami gana nesunkiai, akcinių bendrovių reitingas kreditorių akyse aukštas. Nekyla 
problemų dėl užstato, todėl atsiranda didelės galimybės pritraukti reikiamas lėšas akcinių bendrovių veiklos 
plėtrai didinti. 

Trūkumai: 

 Registravimo išlaidos. Norint įkurti akcinę bendrovę reikia gauti valdžios leidimą ir tenka kviestis į pagalbą 
teisininkus. Dauguma smulkių firmų, vengdamos išlaidų, tampa individualiomis arba ūkinėmis bendrijomis. 

 Dvigubas apmokestinimas. Užsienio šalių vyriausybės akcinės bendrovės pelną apmokestina du kartus. Imamas 
akcinės bendrovės pajamų (pelno) mokestis, o po to jos akcininkai moka fizinių asmenų pajamų mokestįnuo 
jiems atitekusio bendrovės paskirstytojo pelno (dividendų). 

 Reglamentavimas. Akcinės bendrovės, kurios parduoda savo akcijas biržose parduoda teisę į komercinį 
slaptumą. Įstatymo nustatyta tvarka, kad atvirosios bendrovės visiem suinteresuotiem asmenims privalo teikti 
duomenis apie savo finansinę padėtį ir veiklą. Tačiau ši informacija naudinga ne tik investuotojams, ji pravarti ir 
konkurentams. Dėlto kai kurios akcinės bendrovės sutinka būti uždarosiomis ir savo akcijų viešai nepardavinėja 
[28]. 

Statybos įmonių bendradarbiavimo formos 
 
   Įgyvendinant didelius statybos projektus bendrauja didžiausios, vidutinio dydžio ir mažosios statybos įmonės. Tam, 
dažniausiai, jos jungiasi į įvairių rūšių junginius: susivienijimus, trestus, konsorciumus ir pan.  
   Sindikatai- tai įmonių horizontalios sąjungos. Sindikatas yra juridinis asmuo, savo vardu atlieka jam pavestas bendras 
visiems sindikato nariams funkcijas. Tos funkcijos priklauso nuo susitarimo: gaminių platinimas (reklama, pardavimo 
sąlygos, pardavimo agentai, kaina), kvotos, gaminių rūšies kontrolė ir t.t. Sindikato pelnas skirstomas nariams 
proporcingai pagal kvotą. 
   Trestas – paprastai tai horizontali sąjunga, apimanti visą kraštą (tautos ūkį) arba didelę jo dalį. Čia statybos įmonės 
nariai - de facto ir net de jure – netenka savo ūkinio ir juridinio savarankiškumo. Kontroliuojami ne tik išoriniai 
santykiai, bet ir vidiniai, būtent gamyba, organizavimas ir k.t. Tai yra aukščiausiojo pramonės įmonių susijungimo 
laipsnio (koncentracijos) organizacija. Paprastai tresto pagrindą sudaro didelis bankas kaip finansinis centras. 
(pavyzdžiui, Panevėžio statybos trestas. Bendrovė atestuota Statybos ir urbanistikos ministerijos, turi leidimus ypatingos 
svarbos statiniams statyti, licenciją atstatyti ir restauruoti kultūros paminklus, licenciją statybos darbams Rusijoje, 
Ukrainoje, Latvijoje. Pagrindinėje įmonėje pastaruoju metu vidutiniškai dirba 700 darbuotojų, iš jų 130 - aukštos 
kvalifikacijos statybos inžinieriai. Svarbiausioji statybos organizavimo ir vykdymo figūra yra projekto vadovas, jam 
talkina įmonės inžinerinis, techninis, finansinis personalas kaip garantas užsakovui, kad jo užsakymas bus įvykdytas 
tiksliai pagal sutartį.). 
   Korporacija – juridiškai savarankiškų juridinių asmenų asociacija (sąjunga), kuri irgi yra savarankiškas juridinis 
organas. Be to, prisimintina, kad taip JAV vadinamos akcinės bendrovės. 
   Konsorciumas – laikinas savarankiškas įmonių susivienijimas, sukuriamas numatytiems uždaviniams numatyti. 
Pavyzdžiui, pastatyti stambų objektą – tunelį po Lamanšu ir t.t. Įvykdžius numatytus uždavinius, konsorciumo veikla 
nutraukiama arba pertvarkoma sutarčių pagrindu į kitokį įmonių susivienijimą. Ekonomikos terminų žodyne apie šį 
junginį parašyta šitaip: “konsorciumas – monopolijų susiliejimo forma – laikinas nepriklausomų įmonių, organizacijų ir 
vyriausybių susibūrimas į grupę , jungiant savo išteklius ir patirtį kokiam nors projektui įgyvendinti, pavyzdžiui, 
įvykdyti didelę statybos programą.” 
   Koncernas – įmonių susivienijimas, kuris vykdo bendrą veiklą, savarankiškai centralizuodamas mokslo ir technikos 
bei gamybos plėtrą, investicinę ,finansinę, gamtosauginę, tarptautinę, ekonominę ir kitą veiklą. Koncernų yra labai 
įvairių formų. Jos priklauso nuo sudarytų sutarčių statuso. Įmonių juridinis savarankiškumas išlieka. 
   Pramoninė grupė  - tai susijusių įmonių ir organizacijų grupė. 
   Kontroliuojanti (pagrindinė) įmonė – tai bendrovė, kuri turi kontrolinį akcijų paketą kitoje įmonėje. Kontrolinis 
paketas šiai bendrovei suteikia teisę skirstyti pajamas, skirti visus ar dauguma narių valdyboje ar kontroliuojamų įmonių 
direktorių taryboje. Kontroliuojanti bendrovė dažnai vadinama pagrindine, kuri su antrinėmis ir kitomis įmonėmis 
sudaro grupę.  
   Antrinė įmonė – įmonė, kurią kontroliuoja kontroliuojanti bendrovė. Antrinės įmonės yra savarankiški juridiniai 
asmenys, už kurių įsipareigojimus pagrindinė bendrovė neatsako.  
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   Kolektyvinė įmonė – įmonė, sukurta ir vykdanti ūkinę veiklą kolektyvinės nuosavybės pagrindu. Turtas, kuris yra 
kolektyvinės įmonės nuosavybė, dalijamas į visų jos darbuotojų įnašus (akcijas). 
   Žemės ūkio bendrovė – yra fizinių asmenų įsteigta įmonė žemės ūkio gamybiniai ir prekybiniai veiklai, sujungus jų 
turtą į bendrą nuosavybę. Nuosavas kapitalas formuojamas iš narių įnašų (pajų), suteikiančių bendrovės nariams teisę 
dalyvauti jos veikloje ir gauti atitinkamą dalį jos pelno. Bendrovės narių ir samdomų darbuotojų santykius su bendrove 
reguliuoja samdos ir kiti darbo įstatymai.  
   Kooperacija – tai įstatymu pagrįstas pastangų ir išteklių sutelkimas jos dalyvių bendriems tikslams įgyvendinti. Tuo 
tikslu gali būti įsteigiamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvai)(KB). Kapitalo ir narių sudėtis yra nepastovi. 
Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė, ji atsako tik turimu turtu. Bendrovės nariai dalį pelno gauna 
dividendų pavidalu, kurie yra proporcingi  bendrovės nario įnašo dydžiui. Kooperatinės bendrovės yra fizinių ar/ir 
juridinių asmenų įsteigtas juridinis asmuo, kurio pagrindinė paskirtis tenkinti kooperatinės bendrovės narių ūkinius, 
ekonominius ir socialinius poreikius. Kooperatinės bendrovės turi nuosavą turtą, kuris sudaromas iš kooperatinės 
bendrovės narių įnašų (stojamojo mokesčio, pajaus, kurį sudaro KB nario piniginiai ir kitokie turtiniai įnašai į KB, 
išskyrus žemę), kooperatinės bendrovės ūkinės veiklos ir kitokios pajamos.  

   Kooperatinės bendrovės gali:  
 verstis įstatuose nurodyta ūkine ir komercine bei kitokia neprekybine veikla;  
 sudaryti su šia veikla susijusius sandorius;  
 jungtis į kooperatinių bendrovių sąjungas.  

 
Statybos kooperatyvo tikslas siūlyti ir suteikti statybos paslaugas užsakovui palankiomis sąlygomis. Jis 

sprendžia statybos įmonių veiklos klausimus:  
 kartu įgyvendinti vidaus rinkos strategijas;  
 dalytis rizika;  
 valdyti konkurentų elgseną;  
 geriau panaudoti įmonės kitų veiklos sričių potencialą;  
 įvaldyti užsienio statybos rinką. 

 
   Naudojamos tokios statybos įmonių kooperacijos formos: 

 partneriškas bendravimas tarp užsakovo, projektuotojo ir rangovo. Toks darbas turi pranašumų. Svarbiausias 
ypatumas tai, kad projektinius sprendimus ankstyvoje stadijoje gali įtakoti rangovas. Šveicarijoje šis bendradarbiavimo 
modelis vadinamas SMART; 

 statybos įmonių susivienijimas. Jis steigiamas konkrečiam statybos projektui vykdyti. Įsteigus susivienijimą, 
sudaromos kooperacijos sutartys tarp partnerių. Po to, statybos susivienijimas sudaro sutartis su užsakovu. Susivienijime 
gali dalyvauti individualios įmonės, asmenų bendrovės ir kapitalo bendrovės. Šis statybos susivienijimas neturi juridinio 
asmens teisių. Pelnas ir nuostoliai paskirstomi pagal sudarytas sutartis; 

 strateginė sąjunga. Ji kuriama siekiant konkurencinių pranašumų rinkoje ir efektyvios įmonių plėtros ilgalaikėje 
perspektyvoje. Strateginę sąjungą gali sudaryti žinomos statybos rinkoje įmonės, turinčios efektyvų statybos 
technologijų, užtikrinančių pranašumą statybos rinkoje; 

 holdingas. Jį sudaro kelios įmonės tam tikrai veiklai vykdyti. Holdingas gali turėti bet kurią teisinę formą. 
Steigiant holdingą, įmonės išlieka visiškai savarankiškos; 

 karteliai –vienos gamybos šakos įmonių sąjungos, kurių tikslas yra veikti gaminių pardavimo ir medžiagų 
(žaliavų bei kuro) pirkimo rinką. 
 

   Kooperatinės bendrovės steigėjas/i gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai arba Lietuvoje registruoti juridiniai 
asmenys. Kooperatines bendroves gali steigti ne mažiau kaip 5 fiziniai ar/ir juridiniai asmenys, sudarydami notariškai 
patvirtintą Kooperatinės bendrovės steigimo sutartį. Sutartyje turi būti nurodyta: steigėjai, pavadinimas (pavadinime turi 
būti žodis "kooperatyvas" arba "kooperatinė bendrovė"), steigėjų teisės ir pareigos, jų įnašai (pajai) ir t.t.  
   Kooperatinės bendrovės teisinis veiklos pagrindas yra bendrovės įstatai, kuriuos parengia steigėjai ir priima 
steigiamajame susirinkime. Kooperatinės bendrovės nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniai bei 
juridiniai asmenys.  
   Kooperatinės bendrovės steigimą ir veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) 
įstatymas.  
             Pagal veiklos tikslą arba santykių su rinka veikimo sritį yra tokie karteliai (susitarimai): 

 medžiagos (žaliavos ir kuro) pirkimo karteliai. Susitariama laikytis vienodų pirkimo sąlygų, vienodų kainų arba 
vienų ir kitų drauge; 

 pardavimo karteliai – susitariama dėl vienodų savo gaminių pardavimo sąlygų, vienodų pardavimo kainų; 
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 rizikos išlyginimo karteliai – sutartimi kiekvienam kartelio nariui nustatoma gamybos kvota ir pardavimo 
rajonas. Kadangi įmonių narių vietovės sąlygos yra nevienodos, vadinasi, skirtinga ir gaminių savikaina. Todėl ieškoma 
būdų išlyginti kartelio narių pelną ir nuostolius.  

 Draudžiama steigti kartelius, kurie gali diktuoti rinkos kainą, taip pat riboti konkurenciją. 
 

   Lietuvoje pirmieji statybos kooperatyvai ir akcinės įmonės buvo sukurtos tarpukario Lietuvoje. Statybos bendrijų 
privalumai: 

 sumažėja statybos trukmė (praktika rodo, kad ji gali kai kuriais atvejais sumažėti net trečdaliu); 
 atliktų darbų kokybė, nedalyvaujant gausybei kontrolierių, paprastai atitinka statybos normų ir taisyklių 

reikalavimus;  
 atsiranda tiesioginis ryšys tarp vartotojo ir gamintojo (pagarba ir pasitikėjimas); 
 itin sumažėja statybinės dokumentacijos. 

  Trūkumai: 
 mažmeninės prekybos tinklas riboja normalią bendrijų veiklą bei tolesnės plėtros galimybes; 
 stinga statybos mechanizmų, ypač mažosios mechanizacijos priemonių bei inventoriaus [9]. 

 

         Statybos įmonių veiklos sričių klasifikacija  
 
   Iki 1993 metų Europos šalyse buvo naudojami nacionaliniai statybos įmonių veiklos klasifikatoriai. Harmonizuojant 
Europos Sąjungos teisinius dokumentus, parengta įmonių veiklos sričių sisteminė rodyklė NACE (Nomenclature 
generale des Activites Economiques dans le Communitėe Europeene). Ši rodyklė parengta Jungtinių Tautų analogiškos 
tarptautinės rodyklės ISIC pagrindu ir oficialiai naudojama nuo 1993 m. sausio 1 d.(11 lentelė) 

 

Grupė  Klasė  Aprašymas 

45  Statyba (nauja statyba, renovacija, remonto darbai) 

45.1  Statybos aikštelės paruošiamieji darbai 

 45.11 Griovimo, sprogdinimo, nuolaužų šalinimo ir žemės darbai 

 45.11.1 Griovimo, sprogdinimo, nuolaužų šalinimas 

 45.11.2 Žemės darbai 

 45.11.3 Agrokultūra, vandens baseinų regeneravimas 

 45.11.4 Žemės reguliavimas 

 45.11.5 Žemės sluoksnio pašalinimas atidengiant naudingąsias 
iškasenas 

 45.12 Grunto gręžimo darbai 

45.2  Požeminė ir antžeminė statyba 

 45.21 Antžeminė statyba, tiltų, tunelių ir pan. statyba 

 45.21.1 Antžeminė ir požeminė statyba, nenurodant, kokios paskirties 
statiniai ar pastatai 

 45.21.2 Antžeminė statyba (be surenkamosios statybos) 

 45.21.3 Surenkamoji antžeminė statyba, naudojant savos gamybos 
surenkamuosius betono ir gelžbetonio gaminius 

 45.21.4 Surenkamoji antžeminė statyba, naudojant kitų įmonių betono ir 
gelžbetonio gaminius 

 45.21.5 Surenkamoji antžeminė statyba, naudojant kitų įmonių 
surenkamąsias medines konstrukcijas ir gaminius 

 45.21.6 Tiltų, tunelių ir pan. statyba 
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 45.22 Stogo hermetizavimo darbai, stalių darbai 

 45.22.1 Stogo darbai 

 45.22.2 Hermetizavimo darbai 

 45.22.3 Stalių darbai ir medinių pastatų statyba 

 45.23 Automobilių kelių ir geležinkelių tiesimas, sporto įrenginių 
statyba 

 45.23.1 Kelių tiesimas 

 45.23.2 Geležinkelių tiesimas 

 45.23.3 Sporto įrenginių statyba 

 45.24 Hidrotechninė statyba 

 45.25 Specialios paskirties objektų statyba ir požeminė statyba 

 45.25.1 Šulinių įrengimas 

 45.25.2 Šachtų įrengimas 

 45.25.3 Požeminis kabelių klojimas 

 45.25.4 Kaminų įrengimas, gaisrinių statyba, aukštakrosnių statyba 

 45.25.5 Pastolių įrengimas 

 45.25.6 Drėgmės šalinimas pastatuose 

 45.25.7 Kita požeminė statyba  

45.3  Instaliavimo darbai statyboje 

 45.31 Elektros instaliavimas 

 45.32 Šilumos ir garso izoliavimas, priešgaisrinės apsaugos priemonių 
įrengimas, apsauga nuo vibracijos 

 45.33 Skardinimo darbai; dujų, vandens, šilumos tiekimo ir vėdinimo 
sistemų montavimas 

 45.33.1 Skardinimo darbai, dujų ir vandens tiekimo sistemų 
montavimas 

 45.33.2 Šilumos tiekimo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir 
mikroklimato reguliavimo sistemų montavimas 

 45.34 Elektros instaliacijos montavimas 

45.4  Kitos statybos sritys 

 45.41 Tinkavimas, glaistymas 

 45.42 Įvairūs stalių darbai statyboje  

 45.43 Grindų įrengimas, plytelių klojimas, tapetų klijavimas ir vidaus 
patalpų apdaila 

 45.43.1 Parketo klojimas 

 45.43.2 Plytelių klojimas 

 45.43.3 Natūralaus akmens apdirbimas ir klojimas 

 45.43.4 Kiti dangos įrengimo ir klijavimo darbai 

 45.43.5 Tapetų klijavimas 

 45.43.6 Vidaus patalpų apdailos darbai 
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 45.44 Dažymas ir stiklinimas 

 45.44.1 Dažymo ir lakavimo darbai 

 45.44.2 Stiklinimo darbai 

 45.45 Kitos nepaminėtos statybos sritys 

 45.45.1 Pastatų fasadų atnaujinimas 

 45.45.2 Krosnių įrengimas 

 45.45.3 Kitos nepaminėtos sritys 

45.5  Statybos mašinų ir įrangos nuoma su aptarnavimo personalu 

 

11 lentelė. ES statybos įmonių veiklos sričių sisteminė rodyklė 

 

   Nacionalinės statistikos tarnybos metalinių konstrukcijų montavimo įmonių, architektų, įvairių inžinerinių biurų 
ir statybinių profesijų amatininkų veiklą priskiria prie kitų veiklos sričių. Pavyzdžiui, Vokietijos amatų 
klasifikatorius numato analogiškas statybinių profesijų veiklos sritis. Ši veikla reglamentuojama specialiais 
potvarkiais ir yra skatinama. 

   Visoje Europoje statybinių profesijų amatininkams tradiciškai skiriamas ypatingas dėmesys. Kiekvienas 
amatininkas yra savarankiškas įmonininkas. Šią veiklą reguliuoja atitinkami įstatymai, skatinantys įvairių amatų 
plėtrą. Amatininkai gali sudaryti sutartis su ūkio subjektais. Jų dalyvavimas statybos procese didina jos 
efektyvumą. Todėl statybos srities įvairių profesijų amatininkai natūraliai integruojami į mažų, vidutinio dydžio ir 
didžiausių statybos įmonių veiklą.  

Statybinių profesijų amatininko veiklos efektyvumą lemia tokie veiksniai:  

 nuolatinis amatininkų kvalifikacijos kėlimas, pažangiausių statybos technologijų diegimas. Tai leidžia tinkamai, laiku, 
palankiomis kainomis ir patikimai atlikti užduotis; 

 amatininkai su savo specialia įranga gali greitai atvykti į bet kurią šalies vietovę ir laiku įvykdyti užduotį. Kelionės 
išlaidos yra palyginti mažos; 

 geros ir nebrangios teleryšio sąlygos visoje Europoje leidžia operatyviai formuoti užsakymus ir sudaryti sutartis. 
Naudojant elektroninį paštą ir internetą, šį ryšį galima pagerinti; 

 technologinės specializacijos efektyvumas. Generaliniai rangovai sudaro sutartis su keliais subrangovais, tarp jų ir su 
statybinių profesijų amatininkais. Pavyzdžiui, pastato laikančiųjų konstrukcijų statybos darbai dalijami į technologiškai 
atskiras grupes: statybos aikštelės paruošiamieji darbai, gruntinio vandens pažeminimas, duobės kasimas ir grunto 
išvežimas, klojinių įrengimas, armavimo darbai, betonavimo darbai, mūro darbai, pastolių įrengimas, statinių griovimas 
ir statybos aikštelės sutvarkymo darbai. Kiekvienos grupės darbams atlikti sudaromos sutartys su tos specializacijos 
amatininkais. 

 

         Statybos įmonių teisinės formos 
 Europoje taikomos nacionalinės statybos įmonių teisinės formos. Teisinis įmonių formų reglamentavimas susijęs su 
nacionaline civiline ir ūkine teise. 

   Pagal teisines formas įmonės skirstomos į tokias grupes: 

 individualiosios įmonės; 
 asmenų ūkinės bendrovės; 
 kapitalo bendrovės; 
 mišrios bendrovės. 

 

Individualios įmonės 
 

   Europoje yra daug šios formos įmonių. Visi amatininkų verslai funkcionuoja individualiosios įmonės pagrindu. Šiuo 
atveju savininkas pats tvarko savo įmonės verslą, vykdo visas reikalingas funkcijas ir už savo įsipareigojimus atsako 
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įmonės savo turimu turtu.  Jis sudaro sutartis su įvairiais užsakovais, tarp jų ir su generaliniais rangovais, kaip 
subrangovas [87]. 

 

Asmenų ūkinės bendrovės  
 

   Jų būna įvairių formų. Pavyzdžiui, Vokietijoje paplitusios tokių formų bendrovės: 

 Civilinės teisės bendrovė. Šios teisinės formos įmonę gali steigti du ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų. Pati įmonė 
neturi juridinio asmens statuso. Kiekvienas dalyvis atsako už įmonės įsipareigojimus tik savo turto dalimi. Šios teisinės 
formos įmonės nėra labai paplitusios. 

 Atvira prekybos bendrovė. Tai kelių asmenų prekybos įmonė. Įmonė atsako už savo įsipareigojimus visu turimu turtu. 
Steigėjai sudaru sutartį. Joje nurodomas kiekvieno steigėjo įnašo dydis, pelno dalis, dalyvavimas dengiant skolas arba 
nuostolius. Ši įmonių teisinė forma taikoma statybinių medžiagų prekyboje. 

 Komanditinė bendrovė. Ši teisinė forma panaši į atvirą prekybos bendrovę. Skirtumas tik tas, kad komanditinės 
bendrovės narių atsakomybė yra nevienoda. Visiškai atsakingas yra tik tikrasis narys komplementaras. Komanditoriai 
atsako tik savo įnašu. Bendrovės nariai dalyvauja kaip komanditoriai su savo kapitalu, tačiau aktyviai veikloje 
nepasireiškia. Steigiant bendrovę sudaroma sutartis. Komplementarais ir komanditoriais gali būti fiziniai ir juridiniai 
asmenys. Vadovų funkcijas vykdo komplementarai. Ši teisinė forma paplitusi statybinių medžiagų prekyboje [ 74]. 
 

Kapitalo bendrovės 
 

 Ribotos atsakomybės bendrovė. Ribotos atsakomybės bendrovė turi teisinio subjekto statusą. Tai dažniausiai taikoma 
mažo ir vidutinio dydžio statybos įmonių teisinė forma. Tokia bendrovė gali būti įsteigta bet kuriam įstatymų 
leidžiamam tikslui siekti. Už įmonės prievoles kreditoriams atsakoma tik bendrijos turtu. Bendrijos nariai atsako ne 
asmeniniu turtu, o tik savo įnašais , iš kurių turi būti sudarytas 30000 eurų dydžio pagrindinis kapitalas. Minimalus 
kiekvieno nario įnašas – 300 eurų. Bendrijos sutartį turi pasirašyti visi bendrijos nariai ir patvirtinti notaras. Leidžiama 
steigti vieno asmens bendrovę. Įmonė registruojama prekybos rejestre. 

 Akcinė bendrovė. Tai būdingiausia kapitalo bendrovės forma . Akcinė bendrovė turi teisinio subjekto statusą ir 
pagrindinį, į akcijas suskirstytą kapitalą, už kurio įsiskolinimus kreditoriams atsako tik savo įnašu. Akcinės bendrovės 
valdymo organai  yra valdyba (atsakinga už įstatymų nustatytą bendrovės atstovavimą ir sandėrių vykdymą), priežiūros 
taryba (ji skiria valdybą, prižiūri valdybos darbą ir sandorių vykdymą),  bendrovės narių visuotinis susirinkimas, t.y. 
visų akcininkų bendras susirinkimas, kuriame jie naudojasi savo teisėmis. Pagrindinį akcinės bendrovės kapitalą turi 
sudaryti ne mažiau kaip 58 tūkstančiai eurų. Jis suskirstomas į sudedamąsias dalis, vadinamas akcijomis, kurių 
nominalioji vertė turi būti nemažiau kaip 3 eurai. Siekiama, kad akcijas būtų kiek įmanoma plačiau paskleisti tarp 
gyventojų. Dažniausiai išleidžiamos nevardinės akcijos, vadinami turto vertybiniai popieriai. Tokios akcijos lengvai 
parduodamos. Akcininkas turi teisę dalyvauti paskirstant pelną. Grynojo pelno pajaus dalis vadinama dividendais. 

          Mišrios bendrovių formos 
   Ribotos atsakomybės bendrovė. Tai ypač populiari statybos įmonių teisinė forma. Šiuo atveju komanditinės bendrovės 
tikrasis narys yra ribotos atsakomybės bendrovė (minimalus pagrindinis kapitalas 30000 eurų). Komanditorius arba 
komanditoriai yra fizinis asmuo arba asmenų bendrovės, kurie dalyvauja bendrovės veikloje su mažu įnašu (pavyzdžiui, 
300 eurų), tačiau pagal bendrovės sutartį  gali gauti beveik visą jos pelną. Bankroto atveju ribotos atsakomybės akcinė 
bendrovė atsako už visus įsipareigojimus, o komanditoriai netenka tik savo įnašų. Ši mišri statybos įmonės teisinė forma 
yra mėgstama ir paplitusi ūkinėje veikloje dėl ribotos atsakomybės; pranašumų mokesčių srityje; valdant įmonę gali 
dalyvauti kiti asmenys. Tačiau kreditoriai ne visada patenkinti tokiu atsakomybės pasiskirstymu ir, susiklosčius tam 
tikrom aplinkybėm, teikia kreditą tik su įvairiomis išlygomis. 

Statybos įmonės pasirinkimo kriterijai: 

 įmonės dydis; 
 turimo kapitalo dydis; 
 atsakomybė; 
 pelno pasiskirstymas; 
 valdymo ypatumai ir įmonės kontrolė; 
 mokesčių ypatumai. 
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Europos statybos įmonių tipai ir jų valdymo modeliai 
 Europos Sąjungoje veikia daugiau kaip 2 mln. įvairių teisinių formų statybos įmonių. Jos skirstomos pagal dydį: 

• mažos įmonės - Mažiau kaip 20 darbuotojų, 

• vidutinio dydžio įmonės - 20 – 499 darbuotojai, 

• didelės įmonės - 500 ir daugiau darbuotojų. 

 

   Statyboje vyrauja mažos įmonės – iki 20 darbuotojų. Jos sudaro apie 80 procentų visų įmonių. Daugiausia tokių 
įmonių yra Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Lietuvoje vyrauja ta pati tendencija. Remiantis Statistikos 
departamento duomenimis 2003 metais Lietuvoje buvo 3281 statybos įmonė[36]. 

 

Statybos įmonių dydis 
pagal darbuotojų skaičių 

Įmonių 
dalis, % 

Darbuotojų 
dalis, % 

Statybos darbų 
apimties dalis, % 

1 – 19 84,4 34,2 24,5 

20 – 99 13,8 35,5 31,3 

100 – 499 1,7 19,3 23,0 

500 ir daugiau 0,1 11,0 21,2 

12 lentelė. Vokietijos statybos įmonių struktūra 1997 metais [38] 

 

 Įmonių grupė 

Išlaidų pavadinimas,    

 

pelnas +/ nuostoliai - 

Visos 
įmonės 

Didelės 
įmonės:  
1000 
darbuotojų 

Mažos 
įmonės:       20 
– 49 
darbuotojai 

Personalo darbo užmokestis 32,7 25,1 38,8 

Medžiagos 23,5 14,4 29,9 

Subrangovų paslaugos 28,8 49,1 14,1 

Kitos išlaidos 13,0 11,5 13,3 

Pelnas +, nuostoliai - 2,0 -0,1 3,9 

Iš viso: 100,0 100,0 100,0 

13 lentelė. Statybos išlaidų struktūra, atsižvelgiant į statybos įmonių dydį [40] 

 

5.4. MAŽA ĮMONĖ 
   Mažos įmonės yra labai specializuotos. Jos atlieka, tinkavimo, žemės, medžio apdirbimo, mūro ir kitus darbus. Jų 
veiklos teritorija nedidelė. Tokiomis įmonėms dažniausiai vadovauja vienas meistras. Mažos įmonės gali sėkmingai 
vykdyti ir didelių objektų statybą. Jos greitai prisitaiko prie naujų sąlygų ir neturi nei techninių, nei organizacinių 
sunkumų. Jų veikla yra efektyvesnė, nes mažesnės statybos išlaidos. Mažų statybos įmonių veiklos efektyvumą lemia 
tokie veiksniai: 

 mažos įmonės turi nedidelį valdymo aparatą. Statybos įmonės savininkas kartu yra ir vadovas. Jis pats sudaro darbų 
sąmatą, dirba su potencialiais užsakovais, atlieka statybos inžinerinio paruošimo darbus. Dažniausiai savininko šeimos 
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narys atlieka buhalterijos darbus. Įmonėje vykdoma gera statybos mechanizmų ir įrankių priežiūra, todėl jų 
nusidėvėjimas nedidelis, o amortizaciniai atskaitymai maži; 

 mažose įmonėse samdomi darbuotojai dažnai dirba gero psichologinio klimato ir didelės motyvacijos sąlygomis. Dėl to 
jų darbas labai našus; 

 mažų įmonių darbininkai yra aukštos kvalifikacijos. Jie imlūs inovacijoms, todėl greitai pritaiko technines ir kitas 
statybos naujoves savo darbe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 paveikslas. Mažos įmonės organizacinė valdymo struktūra [96] 

 

   

 Pateiktoji įmonė (7pav.) atlieka stogo darbus. Joje dirba 20 darbuotojų. Įmonės veiklos zona – 50 km. Įmonei vadovauja 
du šeimos nariai. Vienas jų yra stogo darbų įrengimo meistras. Jis sudaro sutartis su užsakovais, atlieka sąmatinius 
skaičiavimus, rengia darbų vykdymo inžinerinius sprendimus, kontroliuoja darbų kokybę. Kitas šeimos narys yra 
ekonomistas. Jis atsakingas už medžiagų tiekimą ir pirkinius, buhalterinę apskaitą, darbo užmokesčio apskaičiavimą, 
atsiskaitymus ir banko sąskaitų tvarkymą. Pateikta valdymo schema yra paprasta ir labai lanksti, nes visi vadovų 
potvarkiai tiesiogiai ir greitai perduodami vykdomajai grandžiai. Jos laikosi daugelis mažų statybos įmonių. 

  

5.5. VIDUTINIO DYDŽIO STATYBOS ĮMONĖ 
 

   Vidutinio dydžio statybos įmonėms būdingas regioninis veiklos pobūdis. Tokios įmonės stato sudėtingus, didelės 
apimties objektus, pvz., infrastruktūros objektus (tiltus, automobilių kelius, nuotekų šalinimo ir valymo įrenginius), 
pramonės, administracinius, gyvenamuosius ir kitus pastatus. Įmonės savininkai dažniausiai dirba vadovais ir patys 
atsako už visus veiklos rezultatus. Ypač sudėtingus ir didelės apimties objektus tokios įmonės dažnai stato kooperacijos 
su kitomis statybos įmonėmis pagrindais. Vidutinio dydžio statybos įmonių veiklos ir statybos pobūdis lemia jų reikšmę 
bei vietą statybos rinkoje. Pavyzdžiui, jeigu statybos įmonė atlieka pastatų fasado darbus arba montuoja pastatų 
inžinerines sistemas, tai dažniausiai tokius darbus ji vykdo visoje šalyje ir priklauso prie vadovaujančių įmonių šalies 
statybos rinkoje. Jos veiklos sėkmė priklauso nuo to: 

 ar taikomos naujausios specialiosios statybos technologijos; 
 ar efektyvios statybos įmonės valdymo sistemos, ar gerai organizuojami statybos darbai; 
 kaip produktyviai dirba darbuotojai, atliekantys ne tik statybos, bet ir statybos inžinerinio paruošimo darbus. 
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   Vidutinio dydžio statybos įmonės labai konkuruoja su mažomis pagal darbų pobūdį specializuotomis ir su  didelėmis, 
galingomis statybos įmonėmis. Todėl tokių įmonių ateitį sunku prognozuoti. Daugelyje Europos šalių vidutinio dydžio 
įmonių mažėja. Pavyzdžiui, Prancūzijoje pastaraisiais metais dauguma tokių įmonių išnyko, kita vertus, reikėtų atlikti 
specialius tyrimus ir nustatyti pagrindinius veiksnius, turinčius įtakos vidutinio dydžio statybos įmonių veiklai. 

   Vidutinio dydžio statybos įmonių sėkmė priklauso nuo jų veiklos srities ir specializacijos laipsnio. Europoje gerai 
veikia tiltų statybos įmonės. Tai lemia gera tam tikrų gamybos veiksnių kombinacija, pvz., labai specializuotos darbo 
kolonos, aukštas statybos inžinerinio paruošimo lygis, kompleksinis aprūpinimas specialiąja technine įranga ir 
klojiniais[152]. 

   Vidutinio dydžio statybos įmonės Europoje turi laiku ir adekvačiai reaguoti į pasikeitimus statybos rinkoje ir pasirinkti 
naujas savo veiklos strategijas. Pavyzdžiui, kaip ir didelės statybos įmonės, jos sudaro didelės apimties statybos sutartis 
ir vykdo tokių projektų valdymo funkcijas “iki rakto”. Statybos projektams vykdyti sudaromos sutartys su įvairiomis 
kitomis statybos ir konsultavimo įmonėmis. Šiuo atveju statybos įmonė pasitelkia savo gamybinį ir intelektinį 
potencialą, panaudoja ankstesnį patyrimą, asmeninius ryšius su užsakovais ir kitais statybos dalyviais. Tai leidžia 
efektyviai vykdyti projektą ir sėkmingai pasipriešinti konkurencijai. Be to, naujų veiklos strategijų įgyvendinimas 
sudaro prielaidas vidutinio dydžio statybos įmonėms dirbti ne tik savo regione, bet visoje šalyje, taip pat už jos ribų. 
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8 paveikslas. Vidutinio dydžio statybos įmonės organizacinė valdymo struktūra [61] 

   Šiuo atveju statybos įmonė atlieka pramonės pastatų bendruosius statybos darbus. Įmonė yra Vokietijoje, šiaurės 
Reino – Vestfalijos žemėje. Joje dirba 350 darbuotojų. Įmonės administracija įsikūrusi dideliame šios žemės mieste. 
Kitaip negu mažose įmonėse, vidutinio dydžio įmonės valdymo sistemoje valdymo funkcijos paskirstomos taip: 

 techninės ir ekonominės veiklos darbai vykdomi keliuose darbo vietose arba padaliniuose; 
 sudaromos  trys valdymo pakopos; 
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 tais atvejai, kai statomi stambūs objektai, vietoj statybos aikštelių kuriamos projektų vykdymo grupės ir integruojamos į 
įmonės valdymo sistemą; 

 tokio dydžio statybos įmonės dažniausiai turi pagalbinę gamybą, pvz., įvairių dirbtuvių, statybos technikos ir kt. Tai turi 
būti racionaliai integruojama į įmonės veiklą; 

 visais atvejais pagalbinė gamyba pavaldi vyriausiajam statybos vadovui arba projektų vadovui. 
 

   Pirmosios valdymo pakopos funkcinių skyrių valdymas organizuojamas linijine forma. Jie vykdo įmonės 
operatyviuosius uždavinius. Prireikus, šie skyriai bendrauja vienas su kitu be įmonės vadovybės nurodymų. Skyrių 
darbo rezultatai, pvz., objektų statybos inžinerinis paruošimas arba nauji konstrukciniai sprendimai perduodami statybos 
vadovams per vyriausiųjų statybos vadovą arba projektų vadovą. Tam tikslui antrosios valdymo pakopos funkcinių 
skyrių valdymas taip pat organizuojamas linijine forma. Taigi dalį įmonės vadovybės darbų atlieka funkciniai padaliniai. 
Todėl pirmosios pakopos vadovai gali intensyviau dirbti su esamais ir potencialiais užsakovais, spręsti strateginius 
įmonės plėtros klausimus. 

   Antrojoje įmonės valdymo pakopoje dirba vyriausiasis vadovas arba projektų vadovas. Jo pagrindinis uždavinys - 
koordinuoti savo pavaldinių darbą ir statybos projekto vykdymą. Jis atlieka tokias darbo funkcijas: 

 nuolat bendrauja su užsakovais; 
 kontroliuoja statybos sutarčių vykdymą; 
 subrangovus parenka ir sudaro su jais sutartis; 
 kontroliuoja darbų atlikimo eigą ir sąskaitų apmokėjimą; 
 įvertina kontrolės dokumentus. 

 

   Statybos vadovai priklauso trečiajai valdymo pakopai. Jie vykdo operatyviuosius uždavinius, atsako už sutartinių 
įsipareigojimų ir statybos projekto vykdymo efektyvumą. Jiems pavaldūs brigadininkai, kurie aiškina darbininkams 
užduotis ir kontroliuoja jų darbą. Ekonominės veiklos funkcijos – paprastai atliekamos ne statybos aikštelėse, bet 
pirmosios valdymo pakopos funkciniuose skyriuose. Tokios ar panašios organizacinės valdymo struktūros laikosi 
daugelis vidutinio dydžio statybos įmonių [140]. 

5.6. DIDELĖ STATYBOS ĮMONĖ 
 

Didžiausios statybos įmonės dažniausiai funkcionuoja kaip akcinės bendrovės. Jos stato ypač sudėtingus, didelės 
apimties statinius ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje. 

Didelės statybos įmonės perima visas projektų įgyvendinimo funkcijas iki atidavimo. Šiose įmonėse plečiama inovacinė 
veikla. Pavyzdžiui, sprendžiant nestandartinius statybos projektų techninius uždavinius, atliekami moksliniai tyrimai ir 
jų rezultatai panaudojami statybos metu. Be to, tokios statybos įmonės dažnai sprendžia stambių projektų finansavimo 
klausimus. Bendram tikslui siekti jos sudaro sutartis su kitomis, nedidelėmis statybos įmonėmis, inžinerių biurais, 
mokslo įstaigomis ir konsultantais. Taigi didelių statybos įmonių veiklos plėtrai būdinga: 

 santykinai mažėja darbuotojų, tiesiogiai dirbančių statybos aikštelėse ir pagalbinėje gamyboje, tačiau 
daugėjakvalifikuotų darbuotojų, pvz., statybos inžinierių, statybos ekonomistų analitikų ir statybos informatikų; 

 materialiųjų vertybių struktūros balanse mažėja statybos mašinų, įrangos ir kitų mašinų vertė, tačiau didėja 
nematerialiosios produkcijos vertė; 

 mažėja personalo darbo užmokesčio lyginamoji dalis, nes sudaromos sutartys su kitomis statybos įmonėmis – 
subrangovais, tačiau didėja išlaidos už kitų įmonių paslaugas [48]. 
 

   Palyginti su vidutinio dydžio įmonėmis, didelės statybos įmonės dar turi papildomų veiklos ypatumų: 

1. Įmonėje veikia trys bendrųjų valdymo funkcijų padaliniai ir revizijos tarnyba. Jie įeina į įmonės valdymo centrinį 
aparatą: 

 pagrindinių valdymo funkcijų padaliniai: strateginės kontrolės, revizijos, finansų, pasiūlos, formavimo ir kontrolės, 
akcinio kapitalo valdymo, darbo su visuomene. Jie tiesiogiai dalyvauja valdant visą įmonę; 

 tvarkomieji padaliniai: pirkimo, personalo, bendrojo vadovavimo, statybinių konstrukcijų ir konstrukcinės sistemos 
skaičiavimo, kokybės valdymo, statybos technikos, mokslinių tyrimų bei jų rezultatų taikymo tarnybose;  

 aptarnaujantys padaliniai: finansų, buhalterijos, teisės ir draudimo, elektroninio duomenų apdorojimo, pagalbinių 
gamybų, objektų “iki rakto”, statybos ir specialiosios statybos objektų . Pavyzdžiui, finansų tarnyba rengia mėnesio 
ketvirčio ir metinę finansinę ataskaitą. Šie padaliniai aptarnauja įmonės filialus ir antrines įmones; 
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 revizijos tarnyba. Ji vykdo specialiąsias užduotis, pavyzdžiui, rengia strateginės plėtros planus, nagrinėja statybos 
sutarčių teisės klausimus, sprendžia kitas su teise susijusias problemas. 
 

2. Siekiant būti arčiau užsakovo, steigiami įmonės filialai. Šie filialai atidaro savo atstovybes įvairiose kitose vietovėse. 
Filialų valdymo sistema struktūrizuojama panašiai kaip ir visos įmonės valdymo sistema. Vykdydami užduotis filialai 
yra visiškai savarankiški. Pavyzdžiui, įmonės bendrojo valdymo sistemoje yra strateginės kontrolės tarnyba. Įvairūs 
filialai ir antrinės įmonės turi analogiškas operatyviosios kontrolės tarnybas. Šio atveju filialų kontrolės tarnyba 
sprendžia visus klausimus savarankiškai ir visiškai atsako už savo veiklos rezultatus. Kiekviename filiale ar antrinėje 
įmonėje yra tokios tarnybos: 

 Ekonominės tarnybos. Jos atlieka bendrojo administravimo darbus, buhalterinė veda apskaią, apskaičiuoja darbo 
užmokestį, atlieka pirkimus, koordinuoja kooperatinius ryšiusius su filialo partneriais ir kt.; 

 Techninės tarnybos. Jos atlieka visus darbus, tiesiogiai susijusius su sutarčių vykdymu: sąmatų sudarymo, 
statybos inžinerinio paruošimo, statybos darbų vykdymo, atliktų darbų apskaičiavimo ir apmokėjimo už atliktus darbus 
įteisinimo. 

3. Bendroje įmonės valdymo sistemoje yra ir tokių tarnybų, kurios įsitraukia į konkretaus statybos projekto vykdymą 
pagal poreikį. Tai konstruktorių, statybos technikos, pagalbinės gamybos, kokybės valdymo ir elektroninių duomenų 
apdorojimo tarnybos, taip pat laboratorija. 

4. Gali būti steigiami specializuoti įmonės filialai, pvz., požeminės ar antžeminės įmonės filialai. Kai kurioms 
stambioms sutartims vykdyti, pvz., stambaus projekto valdymui arba aplinkosaugos objektų statybai steigiamos 
atskirosant įmonės. 

5. Filialams yra pavaldūs skyriai. Jie neturi juridinio asmens teisių. Skyriuose yra technikos grupė. Jie atlieka reikalingus 
darbus, susijusius su filialo skyriaus operatyviąja veikla. Tai sąmatų sudarymas, statybos inžinerinis paruošimas, 
operatyvioji statybos veiklos kontrolė. Skyriaus ekonomikos grupė tvarko operatyviąją buhalterinę ir finansinę apskaitą, 
taip pat koordinuoja operacinius santykius su skyriaus partneriais, tai yra su kitomis įmonėmis. Mėnesio ketvirčio ir 
metinę ataskaitas sudaro centralizuoti statybos koncerno padaliniai, statybos sutartys vykdomos klasikine hierarchine 
tvarka: 

 vyriausiasis statybos vadovas koordinuoja darbą daugelyje statybos aikštelių; 

 statybos vadovai turi vieną ar daugiau statybos aikštelių, priklausomai nuo statybos objekto dydžio; 

 brigadininkai ir įvairių profesijų bei kvalifikacijų darbininkai atlieka pavestą užduotį statybos aikštelėje. 

 

   Didelių statybos įmonių (statybos koncernų) svarbiausieji akcininkai yra kitos stambios įvairių veiklos sričių įmonės. 

   Dėl įvairių veiksnių poveikio statybos valdymo sistema nuolat keičiasi. Įmonės veikla ir jos valdymo sistema 
prisitaiko prie besikeičiančių rinkos sąlygų. 

   Pradedant savo verslą reikia apsispręsti, kokia įmonės teisinė forma (rūšis) yra tinkamiausia pasirinktam verslui 
vykdyti, t.y., reikia įvertinti, kokią ūkinę komercinę veiklą vykdys įmonė, kiek reikės lėšų verslui pradėti, kiek įmonėje 
dirbs darbuotojų. 

Lietuvos Respublikos įmonių rūšys yra išvardintos ir apibūdintos keliuose dokumentuose: 
1. Lietuvos Respublikos įmonių įstatyme, kuris buvo priimtas 1990 gegužės 8d.; 
2. Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (priimtas 1998 lapkričio 24d.)  
3. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkinio įstatymo (priimtas 1999 lapkričio 24d.)  

Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo šeštame straipsnyje (“Įmonių rūšys”) yra nurodyta 10 įmonių rūsių: 
1. individuali (personalinė) įmonė; 
2. tikroji ūkinė bendrija; 
3. komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija; 
4. akcinė bendrovė; 
5. uždaroji akcinė bendrovė; 
6. investicinė bendrovė; 
7. kooperacinė bendrovė (kooperatyvas); 
8. žemės ūkio bendrovė; 
9. valstybinė įmonė; 

      10.vietos savivaldybės įmonė[94]. 
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Visų rūšių įmonių, išskyrus individualias įmones, veiklą reglamentuoja atskirų rūšių įmonių įstatymai, kurie nustato jų 
steigimo, valdymo tvarką ir kita. O individualių įmonių steigimą, veiklą ir likvidavimą reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos įmonių įstatymas, Civilinis kodeksas, Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinasis įstatymas ir kiti teisės 
aktai. 

Įmonės, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymui, gali         
jungtis į koncernus, konsorciumus, asociacijas ir kt. junginius [118]. 

Tačiau kokios rūšies bebūtų įmonė, visos jos negali apsieiti be investicijų. Visos įmonės investuoja į kažka. 
 
 

6. Investicijos 
 
Žodis „Investicijos“ kilęs iš lotyniško žodžio „invest“, reiškiančio „įdėti“.  
Investicijos – piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, 

nematerialusis ir finansinis turtas, kuris investuojamas siekiant iš investuojamo objekto gauti pelno (pajamų), socialinį 
rezultatą (švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitose panašiose srityse) arba užtikrinti 
valstybės funkcijų įgyvendinimą. 

Investavimas – tai įstatymo nustatytais būdais atliekami investuotojo veiksmai, kuriais jis įgyja nuosavybės teisę 
arba kreditoriaus reikalavimo teisę į investuojamą objektą arba teisę šį objektą valdyti ir naudoti. 

Investuotojai – Lietuvos Respublika bei užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos, Lietuvos Respublikos ir 
užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka investuotoja nuosavą ar 
patikinėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą. 
 
 
6.1. Investicijos statyboje 
 

Investicijų koncepcija.Visi įmonės įgyvendinami tikslai priklauso nuo investicijų. Dėl jų didėja įmonės turtas, 
tobulėja technika ir gamybos technologija, gerėja produkcijos kokybė, mažėja kaštai, didėja pelnas, stiprėja jos 
konkurencinis pajėgumas rinkoje. 

Siekanat išlaikyti pozicijas rinkoje įmonės turi numatyti tvarkytinus gamybos barus, statyti naujas ar rekonstruoti 
jau veikiančias įmones, pirkti brangesnius, bet ilgiau tarnaujančius, ar pigesnius, bet trumpiau dirbančius įrengimus. 
Investiciniai sprendimai ir jų įgyvendinimas yra sudėtingas ir rizikingas dalykas. Rizikuoti apsimoka: kuo daugiau 
rizikuojama, tuo didesnio pelno gali tikėtis įmonė. Bet viską reikia pagrįsti dalykiškais ir korektiškais skaičiavimais. 
Neverta rizikuoti, jei skaičiavimai rodo, kad tikslas bus pasiektas su tikimybe ≤ 0,5, nors gundo didelis pelnas, arba jų 
atsipirkimo laikas didesnis nei priimtas praktikoje. 

Investicijos skirstomos: 
• Finansines investicijas, tai yra, kai įmonė panaudoja savo lėšas vertybiniams popieriams (akcijoms, 

obligacijoms, vekseliams) įsigyti ar laiko lėšas depozitinėje (terminuotoje) sąskaitoje, už tai gaudama palūkanas. 
• Materialiąsias (realiąsias, fizines) investicijas. Materialiosios investicijos, – kai įmonė panaudoja lėšas 

ilgalaikiam turtui įsigyti, kuris bus naudojamas tos įmonės versle. 
Investicijos gali būti panaudojamas: 
• verslui modernizuoti; 
• naujoms technologijoms ir gamybos būdams panaudoti; 
• naujo pastato statybai; 
• naujoms šiuolaikiškoms gamybos priemonėms įsigyti; 
• naujam produktui sukurti ir įdiegti į gamybą; 
• naujiems pažangiems gamybos organizavimo ir valdymo metodams įdiegti; 
Investicijoms būdingi tokie bruožai: 

 investuojant visada rizikuojama; 
 investavimo metu kažko atsisakoma; 
 investuojant tikimasi naudos ateityje. 

Pagal dalyvavimą investavimo procese investicijos būna: 
• tiesioginės investicijos – šį investavimą vykdo specialiai tam paruošti investuotojai, turintys labai tikslią 

informaciją apie investuojamą objektą, politinę situaciją, ekonominius šalies rodiklius bei gerai išmanantys investavimo 
procesą. 

• netiesioginės investicijos – tai investavimas, atliekamas per įgaliotus asmenis arba tam tikslui skirtas finansų 
institucijas. 
Pagal investavimo laikotarpį investicijos būna: 
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• trumpalaikės – tai kapitalaus investuojamas ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui; 
• ilgalaikės – tai kapitalo investavimas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.  

Ilgalaikės investicijos detalizuojamos taip: a) iki 2 metų; b) nuo 2 iki 3 metų; c) nuo 3 iki 5 metų; d) daugiau kaip 5 
metai. Atitinkamai pagal šią detalizaciją yra skaičiuojamas atitinkamas investicijų atsipirkimas. 
Pagal investicinių lėšų priklausomybę investicijos būna: 

• privačios investicijos – tai lėšų įdėjimas į atitinkamus fizinius asmenis, įmones ar organizacijas kitų fizinių ir 
juridinių asmenų, kurių įstatiniame kapitale nėra valstybinio kapitalo; 

• valstybinės investicijos – tai centrinės ir vietinės valdžios organų lėšų įdėjimas į investicinius objektus, 
atliekamas iš biudžetinių ir nebiudžetinių fondų bei skolintų lėšų. Tai ir kitų valstybinių įmonių bei įstaigų investicijos 
savo ir skolintomis lėšomis; 

• užsienio investicijos – tai lėšų įdėjimas, atliekamas kitų valstybių, užsienio fizinių asmenų ar įmonių ir 
organizacijų; 

• bendrosios investicijos – tai lėšų įdėjimas, atliekamas įvairių tos ar kitos šalies subjektų. 
6.1 lentelėje pateiktos pagrindinės šalys, kurios investavo į šalies ūkį. 

6.1. lentelė. Pagrindinės šalys investuotojos, (mln. Lt) 
 

Tiesioginės užsienio investicijos 

2004 01 01 2004 04 01 2005 01 01 2005 04 01  

iš viso % iš viso % iš viso % iš viso % 

Iš viso 13699,4 100,0 14363,9 100,0 16192,6 100,0 17532,7 100,0 

Švedija  2009,8 14,7 2202,4 15,3 2435,4 15,0 2488,9 14,2 

Danija 2374,4 17,3 2361,3 16,4 2465,8 15,2 2403,7 13,7 

Vokietija 1334,8 9,7 1372,1 9,6 1839,2 11,4 2264,4 12,9 

Rusija  796,2 5,8 1047,7 7,3 1366,2 8,4 2202,9 12,6 

Suomija 1172,7 8,6 1183,9 8,2 1255,6 7,8 1326,8 7,6 

Estija 1150,7 8,4 1219,6 8,5 1238,7 7,6 1247,4 7,1 

JAV 1162,1 8,5 1271,7 8,9 1034,2 6,4 1049,1 6,0 

Jungtinė 
Karalystė  679,2 5,0 570,8 4,0 561,6 3,5 635,6 3,6 

Nyderlandai 467,7 3,4 476,7 3,3 704,0 4,3 575,9 3,3 

Austrija 49,4 0,4 48,0 0,3 506,4 3,1 537,1 3,1 

Kitos šalys 2502,4 18,2 2609,7 18,2 2785,5 17,3 2800,9 15,9 
 

Pagal teritoriją investicijos būna: 
• investicijos šalies viduje – tai lėšų įdėjimas į investuojamus objektus, esančius tos šalies teritorijoje; 
• investicijos užsienyje – tai lėšų įdėjimas į investuojamus objektus, esančius už tos šalies ribų. 
Vienas pagrindinių valstybės politikos tikslų yra investicinio proceso plėtra. 
 Investicijoms plėtoti būtinos sąlygos: 

 investicijų paieška ir jų realizavimo planų sukūrimas; 
 investicijų diegimo mechanizmo sukūrimas; 
 investicijų efektyvumas. 

Investicijomis, kurių paskirtis parodyta 6.1 paveiksle, rūpinasi ir tikslingai jas naudoja valstybės ir privačios 
institucijos bei įmonės. 



 

 62

 
6.1 pav. Bendrųjų investicijų paskirtis 

 
Investicinis projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo 

tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto 
įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus. Viena iš investicijų skyrimo sąlygų yra 
investicinio projekto rengimas. 

Investicinius projektus rengia statytojo tarnybos arba samdomos konsultacinės organizacijos. Pastarosios 
dažniausiai pasitelkiamos didelių objektų statyboms, kai investiciniame projekte dalyvauja keli investuotojai (gali būti ir 
užsienio). Visais atvejais projektas turi būti tikslinamas pagal investicijų paskirtį. 

Investiciniai projektai pateikiami įvertinti statytojo (vyriausybės ar privačios įmonės) organizuojamam konkursui. 
Konkurso komisijos nariai vertina tokius pagrindinius investicinio projekto efektyvumo rodiklius: finansinį, biudžetinį ir 
ekonominį. Finansinio (komercinio) efektyvumo rodikliai rodo investicinio projekto įdiegimo pasekmes projekto 
dalyviams, biudžetinio efektyvumo rodikliai – projekto įdiegimo pasekmes šalies ir regionų (apskričių, miestų) 
biudžetams. Ekonominio efektyvumo rodikliai skaičiuojami dažniausiai dideliems, ypač reikšmingiems šaliai, 
projektams ir įvertina jų sąnaudas bei įdiegimo efektyvumą. Dar gali būti skaičiuojami ir socialiniai, ekologiniai bei kiti 
rodikliai. 

Gamybinės organizacijos (kompanijos ir firmos) taip pat rengia verslo planus, kuriuose išdėsto gamybos plėtros 
strategiją, žinias apie tiekėjus, pirkėjus, rinką, gamybinį potencialą, finansinę padėtį ir įvertina laukiamą pelną. 

Investicinis procesas apibūdina visumą veiksnių, kuriuos jų dalyviai atlieka su investuotuoju bet kokios išraiškos 
kapitalu. Vienas pagrindinių investicinio proceso bruožų yra glaudus investicinio proceso dalyvių bendradarbiavimas 
diegiant ir realizuojant investicijas, naudojant išteklius, siekiant bendro tikslo. 

 
Statybos investicijų struktūra 
 

Svarbi vieta investiciniame procese skirta statybai. Investicijos statybai yra pagrindas kitų ūkio šakų investicijoms: 
 mokslinei veiklai; 
 gamybinei veiklai plėtoti bei modernizuoti (nauji ir modernizuoti pastatai, pažangios technologijos); 
 kultūros bei socialinėms reikmėms (visuomeninių ir gyvenamųjų namų statyba bei rekonstrukcija); 
 ištekliams taupyti (ekonomiškų pastatų statyba, naujų technologijų diegimas). 

Statybos investicinis procesas yra cikliškas ir trunka tam tikrą apibrėžtą laikotarpį. Ciklą sudaro investicijų 
rinkimas, jų paskirstymas statybos investicinio proceso dalyviams, naudojimas ir investicijų grąžinimas (6. 2 pav.). 

Investicinio proceso dalyviai statyboje skirstomi pagal  pagrindinius statybos proceso etapus: paruošiamąjį, statybos 
ir naudojimo (6. 3 pav.). 

Kiekvienas investicinio ciklo dalyvis sprendžia jam būdingus investicinio proceso organizavimo ir realizavimo 
klausimus. Paruošiamojo etapo dalyviai: 

 ruošia ir tvirtina investicinį procesą reglamentuojančius (nustatančius)  bei norminius dokumentus; 
 nustato svarbias investavimo kryptis ir objektus; 
 organizuoja mokslo tiriamuosius darbus; 
 rengia ir tvirtina investicinius projektus; 
 užsako projektą. 

Statybos etapo dalyviai: 
 organizuoja statybos priežiūros ir kontrolės darbus; 
 rengia statybos reglamentavimo dokumentus; 
 išduoda leidimus; 
 organizuoja ir dalyvauja rangos darbų konkursuose; 

Statybai 

Aplinkos apsaugai 

Sveikatos apsaugai 

Energijos 
taupymui

INVESTICIJOS

Netiesioginės Tiesioginės 

Gamybai 

Socialinėms 
reikmėms 

Mokslui 
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 paruošia statybvietę; 
 organizuoja statybos darbus statybvietėje ir atiduoda objektus naudoti; 
 aprūpina statybą medžiagomis, konstrukcijomis bei kitais ištekliais. 

Objekto naudojimo dalyviai: 
 įteisina objekto savininkus (statytojo arba naudotojo bendrovę, organizaciją); 
 organizuoja naudojimo priežiūrą bei kontrolę; 
 rūpinasi objekto remontu bei atnaujinimu. 

Visuose investicinio proceso etapuose svarbiausios išvados bei sprendimai remiasi mokslo tiriamosios programos 
rezultatais. Taip moksliniai darbai skatina investicinio proceso plėtotę šalyje. Statybos investicinio proceso ciklo etapai 
pateikti 6.2 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paruošiamasis                                      2                Sutarčių sudarymo etapas 

planavimo                                                  

etapas                                                           

                                                                       

 

                               Investicinis 

    1                           procesas                                3 

 

Investicijų  

naudojimo ir                                                          statybos ir priežiūros etapas 

gražinimo etapas 

                         

                                                           

                                    nuolatinė proceso ciklo veikla, 

                                   ciklo etapo darbų tikslinimas ir derinimas su vėlesnio etapo darbais                                                    

                                                              

. 

6. 2 pav. Statybos investicinio proceso ciklo etapai 

Statybos investicinio proceso dalyvių struktūra įvairiais jo etapais pateikta 6.3 pav. 

 



 

 64

6.3pav. Statybos investicinio proceso dalyvių struktūra įvairiais jo 

etapais  
 

Investicijų rizika 
 Pagrindinėms investicijų projektų dalims gali būti skaičiuojama investicijų rizika. Ją lemia projektavimo, statybos, 

organizavimo sutarčių sudarymo, ekonominės bei politinės veiklos pokyčiai. 
Skiriami mažai rizikingi (patikimi), vidutiniškai rizikingi (gerai pagrįsti ir galimi) bei labai rizikingi (pavojingi) 

investiciniai projektai. Su rizikos laipsniu siejama investicijų atsipirkimo trukmė. Jei projekto grynųjų pinigų srautai yra 
tolygūs per visą investicijų įgyvendinimo laikotarpį, atsipirkimo trukmė T – metais skaičiuojama taip: 

P
IT = ,     (6. 1) 

čia I  – išleistų investicijos pinigų srautų suma; 
 P  – grynųjų pinigų srautai per metus (apytikriai apskaičiuojant gali būti imamas pelnas). 

Ilgalaikiuose projektuose pinigų srautai pasiskirsto netolygiai. Tada konkreti atsipirkimo trukmė T  skaičiuojama 
taip: 

1

1  
P
I

tT += ;     (6.2 ) 

čia t  – metai iki visiško investicijų padengimo; 
1I – nepadengtų investicijų suma atsipirkimo metų pradžioje; 
1P  – visiško atsipirkimo metų grynųjų pinigų srauto suma. 

Suprantama, objektas objektui dydžiu nelygus. Investicijos į mažesnius objektus laike turi atsipirkti greičiau, 
vidutinės – kiek vėliau, stambios – dar ilgiau. Ekonomiškai pagrįsta atsipirkimo trukmė, kaip rodo praktika, yra 4 – 6 
metai. Investicijų rizikos struktūra pateikta 6. 4 paveiksle. 

Paruošiamasis

Statyba

Objekto

Statybos investicinio proceso 

– Savininkas 
– Naudojimo bendrovės ir organizacijos 
– Naudojimo priežiūros organizacijos

– Savivaldybės 
– Statybos asociacijos, susivienijimai ir 
firmos 
– Statybos priežiūros ir kontrolės 

organizacijos (padaliniai) 

– Vyriausybė 
– Vyriausybinės institucijos 
– Statytojas 
– Konsultacinės firmos 
– Projektavimo firmos 



 

 65

                            
6.4.pav.Investicijų rizikos struktūra [226] 

 
 
Statytojo pareigos ir teisės 
Statybos įstatymas apibrėžia ir reglamentuoja statytojo (užsakovo) funkcijas investuojant kapitalą į statybas, 

projektuojant, statant bei naudojant statinius. Statytojai gali būti Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai asmenys, 
įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, ir juridiniai asmenys. Statytojai privalo turėti: teisėtai įsigyta ir įformintą 
sklypą; parengtą ir suderintą statinio projektą; leidimus statyti, rekonstruoti, remontuoti, griauti ir atlikti nekilnojamųjų  
kultūros vertybės tvarkymo darbus. 

Statytojo darbą reglamentuoja tam tikros pareigos ir teisės. Statytojas gali pasirinkti projektavimo ir statybos būdą. 
Projektas gali būti užsakytas projektuotojui arba rangovui. Statoma rangos arba ūkio būdu. Projektavimo metu statytojas 
nustato projekto rengimo stadijas, detalumą ir projektavimo laiką,organizuoja statinio statybos techninę priežiūrą ir 
skiria arba samdo specialistą, šiai veiklai turintį kvalifikacijos atestatą. 

Projektavimo etapo pradžioje skiriamas (samdomas) statinio vadovas. Leidimus statyti, rekonstruoti, remontuoti 
ypač svarbius statinius išduoda apskritys arba savivaldybės. 

 
 
 

Sutarčių sudarymas 
 Kruopščiai parengta ir teisiškai teisingai sudaryta sutartis – vienas svarbiausių sėkmingo statinio statybos 

organizavimo garantų. Sutartis – tai savanoriškas susitarimas tarp statybos proceso dalyvių, nustatantis projektavimo, 
statybos darbus, paslaugas ir kitą. veiklą. Sutartyje nusakomos šalių teisės, pareigos, apibrėžiami įsipareigojimų, 
realizavimo terminai bei atsakomybės ribos. Tolygus sutarimas yra pasižadėjimas grąžinti skolą, pretenzijos, įgaliojimas, 
ketinimų protokolas. 

Sutarties koncepciją apibūdinantys elementai: 
 sutarties objektas; 
 tikslas; 
 dalyviai; 
 galiojimo vieta; 
 veiklos sąlygos ir ryšiai; 
 rūšis ir struktūra; 
 realizavimo sąlygos (terminai, atsakomybė ir galimi rezultatai). 

 

• Konkursų organizavimo 
rezultatai 

• Sutarčių pokyčiai 
• Draudimas 
• Sutarčių realizavimo

• Projektų netikslumai 
• Projektų pakeitimai 
• Aprūpinimo ištekliais 

trikdžiai 
• Kainodaros pokyčiai

BENDROJI  INVESTICIJŲ  RIZIKA

Fizinė rizika 
• Statybviet

ės  
ypatumai 

• Grunto  
struktūra 

Valdymo rizika 
• Organizavimo 

nesklandumai 
• Darbų 

kokybės 
kontrolė 

Ekonominė 
rizika 

• Infliacija 
• Rinkos 

struktūra 
• Privatizavi

Politinė rizika 
• Politikos 

pokyčiai 
• Vyriausybės  

kontrolės 
pokyčiai 
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A – finansinė politika; B – ekonominė politika; C – mokslo lygis; D – gamybos lygis; E – rinkos ir privatizavimo 
išvystymas. 

 
 
6. 6 pav. Sutarčių sudarymo schema 
 

Sutartys būna vidaus ir tarptautinės. Ir vienos, ir kitos sutartys tinka ir statybai (6.2 lentelė; dažniausiai statyboje 
sudaromos sutartys pažymėtos S). 

6. 2 lentelė. Sutarčių rūšys 
 

Vidaus sutartys Tarptautinės sutartys 
Partnerystė S Pirkimo ir pardavimo  S 
Pirkimo ir pardavimo  S Importo S 
Pavedimo  Eksporto S 
Statybos S Natūralių prekių mainų  
Importo S Mokslinio bendradarbiavimo S 
Komiso (eksportui)    
Produkcijos tiekimo S   
Licencinės    
Prekės ženklo perdavimo    
Terminuoto indėlio    
Paskolų suteikimo S   

 
Statybos sutartys apibūdinamos 6.7 paveiksle. Pirmasis sutarties sudarymo etapas – parengiamasis: renkama ir 

analizuojama informacija apie sutarčių dalyvius. Ši informacija būna trejopa: išorinė, vidinė ir statytojo 
pageidaujama. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Išoriniai veiksniai

A B C D E

Sutarties 

Tikslas

Vidiniai       

Realizavimas

Veikla 

Struktūra 

Vieta

Dalyviai

grįžtamasis kontrolinis 
tiesioginiai ryšiai 
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Aspektas Grupės 
 
 
Sutarčių sudarymas 

 
 
 
 
 
 
 
Sutarčių rūšys ir 
dalyviai 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sutarčių vertinimas 

 
 
Konjuktūratai rinkos ekonominių, socialinių ir gamtinių veiksniųvisuma,  
sąlygojanti padėtį rinkoje 
6. 7 pav. Statybos sutarčių sudarymo ir vertinimo aspektai 
 

Statybos sutartys būna: 
 statytojo ir pagrindinio rangovo; 
 pagrindinio rangovo ir subrangovų; 
 projektavimo ir statybos (projektavimo darbus atlieka rangovas); 
 baigiamųjų darbų (projektavimo, statybos valdymą atlieka pagrindinis rangovas); 
 valdymo ir statybos (statytojas samdo statybos darbų valdytoją). 

Projektavimo ir statybos sutartis sudaroma su rangovu (6.7 pav.), kuriam pavedamas ir projektavimo darbų 
organizavimas. Šiame sutarčių variante projektavimo ir statybos darbai sutampa. Dėl to mažėja statybos trukmė ir 
spartėja investicinis procesas. 

Baigiamųjų darbų sutartis sudaroma sandorio metu. 
Ši sutarties schema sudaroma su didelių gamybinių galimybių rangovu, kuris yra sukūręs bendrą statybos ir 

projektavimo darbų bazę. Statytojas visiškai pasitiki rangovu ir jam paveda organizuoti visus darbus iki statinio 
užbaigimo. 

Statybos sutartys sudaromos įvertinant objekto kainos nustatymo būdus.  
Pagal šį rodiklį skiriamos tokios sutartys: 
1) tradicinės, pagrįstos tvirta kaina; 
2) projektavimo ir statybos, pagrįstos faktine kaina pridedant garantinį pelną; 
3) projektavimo ir statybos, pagrįstos didžiausia garantine kaina pridedant garantuotą pelną; 

Derybo Sandor

atviros uždaros

Investicinis 
ciklas 

Statytojas – 
projektuotojas 

Pagrindiniai 
statybos darbai 

Pagrindinis 
rangovas – 

Projektavimas 
 

Statytojas – 
projekto vadovas 

Rangovo siūloma vertė

Sutarties vertė pagal 
galiojančius įkainius

Užbaigto projekto vertė, 
kurią siūlo statytojas ir 

priima rangovas

Išlaidų apmokėjimas 
pagal fiksuotą faktą 

Sutartis apmokant 
išlaidas su skatinimo 

Sutartis pagal fiksuotą 
vertę su skatinimo ir 
nenumatytų išlaidų

Sutartis apmokanti 
išlaidas su priedu nuo jų Mišrios sutartys su 

kitomis sąlygomis 
Sutartis sutinkamai su 

rinkos konjuktūra

Projektavimas 

Statytojas – 
projektuotojas

Specializuotieji 
darbai 

Pagrindinis

Statyba 

Statytojas – 
pagrindinis
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4) baigos, siūlant kainą pagrindiniam rangovui. 
 

Kiekviena minėtųjų statybos sutarčių yra naudingesnė arba statytojui, arba rangovui: pirmoji ir trečioji yra 
naudingesnės užsakovams, o antroji, ypač ketvirtoji – rangovui. 

Jei užsakovas visai pasitiki aukšta pagrindinio rangovo kvalifikacija ir yra suinteresuotas sutrumpinti statybos 
trukmę, kartu ir investicinį ciklą, sudaroma projektavimo ir statybos sutartis. 

Jei pajėgus pagrindinis rangovas yra sukūręs bendrą projektavimo ir statybos centrą, o statytojas (užsakovas) neturi 
galimybių ar kompetencijos užsiimti investicijų realizavimu, gali būti sudaroma baigos sutartis. Užsakovas apsiriboja 
finansavimo ir baigto statinio pripažinimo priimtomis funkcijomis. Kitos užsakovo, projektuotojo, statybos ir kontrolės 
funkcijos perleidžiamos rangovui. 

Valdymo ir statybos sutartis sudaroma su aukštos kvalifikacijos statybų valdymo specialistais, turinčiais patirties 
organizuoti projektavimo, statybos ir priežiūros darbus. 

Visų rūšių sutartyse rekomenduotina aptarti ir įvertintišiuos klausymus: 
 sutarties apibūdinimas; 
 sutarties dokumentai; 
 rangovo įsipareigojimai; 
 užsakovo įsipareigojimai; 
 kaina ir bendroji sutarties vertė; 
 darbų atlikimo terminai; 
 mokėjimai ir atsiskaitymai; 
 projektavimas; 
 darbų vykdymas; 
 rangovo personalas; 
 kontrolė; 
 darbų sauga ir aplinkos apsauga; 
 draudimas; 
 rangovo atsakomybė; 
 nepriklausančios nuo šalių aplinkybės; 
 darbų priėmimas; 
 garantijos; 
 transportavimas; 
 licencijos; 
 sankcijos; 
 arbitražas - tai prekių pardavimas ar pirkimas tarp dviejų rinkų, siekiant pasinaudoti rinkų skirtumais; 
 sutarties atšaukimas; 
 kitos sąlygos (pvz., energetinių ištekliųkainų pokyčiai). 

 
Vienas sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo sėkmės veiksnių yra rizika. Dažnai smulkiausieji ir vidutinio verslo 

atstovai tinkamai sudaryti sutartis paveda specialistams iš įvairių konsultacinių įmonių (agentūrų). Išskiriami kelių 
sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo rizikos elementai: išoriniai AR , sutarčių sudarymo eigos CR  ir vidiniai r . 

Rizika turėtų būti įvertinta prieš sutarties forminimą ir pasirašymą, bet neturėtų kliudyti pasiekti užsibrėžto tikslo. 
Vertindama rizikos didumą (maža, vidutinė, didelė –pavojinga), statytojas ir kiti statybos proceso dalyviai turi aiškiai 
žinoti neigiamas rizikos pasekmes ir numatyti būdus joms sumažinti. 

 
Sutarčių dalyvių požiūris į galimą riziką gali būti toks: 

 galimus nuostolius tikisi padengti pasiekę tikslą; 
 pripažįsta riziką; 
 mažina rizikos laipsnį iš anksto parengtomis priemonėmis; 
 mažina rizikos laipsnį ,perskirstydami ją tretiesiems asmenims. 

 
Sutarčių dalyvių atsakomybė numatoma sutartyse. Tačiau statybos metu gali atsirasti kliūčių, kurių dalyviai 

stengiasi išvengti tendencingai traktuodami pasirašytą ir galiojančią sutartį. Ginčai sprendžiami tam tikra tvarka[69]. 
 

6.2. Ekonominio efekto nustatymas 
 
Investicinio proceso, kaip kiekybinės finansinės analizės objekto, ypatybės.  
Investiciniai procesai, žiūrint iš finansinės pusės, apjungia du priešingus ir iš esmės savarankiškus procesus – 

gamybinio arba kito objekto sukūrimą, arba kapitalo kaupimą ir pastovų pajamų gavimą. 
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Nurodyti du procesai vyksta nuosekliai (su tarpu tarp jų arba be jo) arba tam tikroje laiko atkarpoje paraleliškai. 
Pastaruoju atveju daroma prielaida, kad pelnas (pajamos) iš investicijų gaunamas dar iki įdėjimų proceso pasibaigos 
momento. Arba pridursim, kad abu procesai laike gali turėti skirtingus paskirstymus arba keitimosi dėsningumus. 
Neperdedant galima pasakyti, kad paskirstymų laike forma (ypač pelno) turi čia, jei ne lemiamą, tai labai svarbią 
reikšmę. 

Poskyrio tiesioginiu analizės objektu yra mokėjimų srautai, apibūdinantysabu šiuos procesus vienodu nuoseklumu. 
Jei kalbama apie gamybines investicijas, tai daugeliu atvejų šio srauto elementai formuojami iš grynųjų pajamų ir 
investicinių išlaidų rodiklių. Grynosios pajamos suprantamos kaip bendrosios pajamos (įplaukos), gautos kiekvienoje 
laiko atkarpoje po visų mokėjimų, susijusių su jų gavimu, išskaitymo. Į šiuos mokėjimus įeina visos realiosios išlaidos 
(tiesioginės ir netiesioginės) darbo ir medžiagų apmokėjimui, mokesčiams. Mokėjimų srauto elementas randamas taip: 

 
SK–T)D–C–G(–)C–G(CFt +=  ,   (6. 3) 

čia tCF  – investicijų projekto grynųjų pinigų srautas t metais;  
G – laukiamos pajamos – bruto iš projekto realizavimo, pavyzdžiui, produkcijos pardavimo įplaukų apimtis; 
C  – bendros einamosios išlaidos (tiesioginės ir netiesioginės išlaidos darbo ir žaliavų apmokėjimui);  
D  – išlaidos, kurioms taikomos mokesčių lengvatos;  
T  – mokesčių norma;  
K  – investicinės išlaidos;  
S  – įvairių rūšių kompensacijos. 
 

Lygybė (1) apibūdina bendrą tCF  nustatymo būdą. Ji detalizuojama atsižvelgiant į analizės tikslus ir firmoje 
naudojamas metodikas. 

Gamybinių investicijų analizė iš esmės apima alternatyvių investicinių projektų efektyvumo vertinimą ir lyginimą. 
Matavimo priemonėmis čia naudojamos formalios charakteristikos, paremtos laukiamų įplaukų ir išlaidų srautų 
diskontavimu(jų pasiskirstymu per ateinančius metus), o rodikliai, nustatomi buhalterinės apskaitos duomenų pagrindu. 
Pažymėsime, kad net šioje, atrodo, jau seniai nusistovėjusioje analizės srityje, įvyko nemažų pasikeitimų. 

Efektyvumas įvertinimas  rodiklių sistemos skaičiavimo pagalba. Šie rodikliai ir nagrinėjami šiame skyriuje. Be 
pagrindinių charakteristikų esmės aprašymo, nustatomos jų panaudojimo ribos, išaiškinami faktoriai, darantys įtaką 
šiems rodikliams. 

Koks kapitalinių įdėjimų efektyvumo įvertinimo metodas bebūtų išrinktas, vienaip ar kitaip jis susijęs ir su 
investicinių išlaidų diskontavimu, ir su pajamų iš kapitalinių įdėjimų tam pačiam laiko momentui diskontavimu, t. y. su 
tam tikrų dabartinių dydžių apskaičiavimu. Svarbiausias momentas yra palūkanų normos lygio, pagal kurį vykdomas 
diskontavimas, parinkimas. Sąlyginai šį dydį pavadinsime palyginamąja palūkanų norma, kadangi efektyvumas 
įvertinamas dažniausiai vyksta būtent lyginant kapitalinių įdėjimų variantus. Kokią normą reikia pasirinkti konkrečioje 
situacijoje – ekonominio sprendimo ir prognozės reikalas. Kuo ji aukštesnė, tuo ryškiau atsispindi toksveiksnys kaip 
laikas – labiau nutolę mokėjimai turi vis mažesnę įtaką dabartiniam srauto dydžiui. Taigi seka, kad gaunamos dabartinės 
pajamų iš kapitalinių įdėjimų vertės yra sąlyginės charakteristikos, kadangi iš esmės priklauso nuo nustatytos ateičiai 
palyginamosios normos. Atsižvelgiant į  konkrečią susidariusią situaciją, laiko veiksnio apskaita gali keistis, ir tai, kas 
atrodė svarbiausia vienomi sąlygomis, gali visiškai kitaip atrodyti kitose.  

Parenkant palyginamąją normą, iš principo orientuojamasi į egzistuojantį arba laukiamą apytikrį paskolos palūkanų 
lygį. Dažnai rekomenduojama taikyti minimaliai patrauklią pajamų normą. Tačiau klausimas apie tai, koks turėtų būti šis 
minimalus lygis, lieka neapibrėžtas. Praktiškai tam dažniausiai išrenkami konkretūs orientyrai (tam tikrų rūšių 
vertybinių popierių, bankų operacijų ir kt. pelningumas), atsižvelgiant į atitinkamų korporacijų veiklos sąlygas. Kaip 
parodė stambiausių JAV naftos firmų apklausa, dažniausiai efektyvumo analizė taiko tris normos variantus: apytikrė 
kapitalo vertė – apytikris akcijų, kredito palūkanų normų ir kt. pelningumo rodiklis; subjektyvūs vertinimai, paremti 
korporacijos patirtimi; egzistuojančios palūkanų normos ilgalaikiam kreditui. Palyginamoji norma, naudojama rinkos 
ekonomikoje, iš esmės priklauso nuo ūkinio konjunktūros (konjunktūra nustato ūkinės veiklos kryptį, eigą rezultatus), 
investuotojo finansinės padėties, jo sugebėjimų įžvelgti ateitį ir t. t. 

Diskontavimui naudotinai palūkanų normai nustatyti svarbus momentas yra rizikos įvertinimas. Kadangi rizika 
investiciniame procese, nepriklausomai nuo jo konkrečių formų, galutiniame rezultate pasirodo kaip realaus pelningumo 
iš kapitalo sumažinimo galimybė lyginant su laukiama prognoze, be to, šis sumažėjimas vėlgi pasireiškia laike, tai, kaip 
bendra rekomendacija, įvertinant riziką dėl nuostolių, sumažėjus pelningumui, infliacinio pinigų nuvertėjimo ir t. t., 
siūloma įvesti pataisą palūkanų normos lygiui, kuri apibūdintų nerizikingų įdėjimų pelningumą (pavyzdžiui, į 
trumpalaikius valstybinius vertybinius popierius), t. y. pridėti tam tikrą rizikos premiją, atsižvelgiančią ir į specifinę 
riziką, susijusią su pajamų iš konkrečių kapitalinių įdėjimų gavimo nepastovumu, ir rinkos riziką, susijusią su 
konjunktūra. 
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Rizikos problema yra viena svarbiausia lyginant ir renkant investicijų variantus. Rizikos priedo įtraukimas į 
palūkanų normos dydį yra paplitusi, bet ne vienintelė rizikos problemos sprendimo priemonė. Pastaruoju metu įvyko 
nemažų pasikeitimų bandant padidinti investicijų rezultatų patikimumą. Stambios firmos pradėjo naudoti įvairius 
sudėtingesnius metodus, tokius kaip jautrumo analizė, matematinės statistikos metodus, ekonominį – matematinį 
modeliavimą. Išvardyti metodai sumažina riziką tuo, kad leidžia asmeniui, priimančiam sprendimą, studijuoti 
daugiavariantinį galimų pasekmių vaizdą priklausomai nuo sąlygų pasikeitimo , t. y. nuo įeinančių parametrų, 
analizuojamų sistemose. Kitaip sakant, manoma, kad rizika gali būti sumažinta, esant didesniam supratimui apie pelno 
formavimo mechanizmo veikimą ir įvairios įtakos apskaitą, priklausomybes ir t. t. 

Investicijų efektyvumo finansinėje analizėje daugiausia taikomi keturi rodikliai: grynoji dabartinė vertė, atsipirkimo 
laikas, vidinė pelno norma, rentabilumas (pelningumas,pajamingumas, įdėtų į gamybą pinigų kompensacija). 
Pažymėsime, kad užsienyje nėra vieningos investicijų efektyvumo vertinimo metodikos. Iš tikrųjų, kiekviena 
korporacija, vadovaudamasi sukaupta patirtimi, esamais finansiniaisištekliais, tikslais, siekiamais duotu momentu, ir t. t., 
sukuria savo metodiką. Tačiau, vienaip ar kitaip, šios metodikos remiasi paminėtomis charakteristikomis, jų deriniais ir 
modifikacijomis. 

Naudojamas modifikacijas galima padalyti į dvi grupes pagal tai, ar jos įskaito diskontavimo pagalba laiko faktorių, 
ar ne. Duotame poskyryje dėmesys sukoncentruotas į diskontinius metodus, kadangi jie dažniausiai vyrauja praktikoje. 
Toliau dėmesys bus sutelktas į rodiklių esmės aprašymą ir jų skaičiavimų metodikos atskleidimą, įvairių faktorių įtakos 
šiems rodikliams analizę, jų tarpusavio ryšio atskleidimą. 

 
Investicijų efektyvumo skaičiavimas 
 Investicijų efektyvumas yra laukiamas ekonominis rezultatas nuo numatomų kapitalinių įdėjimų. Efektyvumo 

skaičiavimai atliekami diskontuojant būsimas pajamas. 
Ekonominiam investicijų efektyvumui nustatyti naudojami šie investicijų vertinimo metodai: 
a) grynosios dabartinės vertės metodas (NPV); 
b) vidinės pelno normos metodas (IRR); 
c) investicijų visiško atsipirkimo laiko metodas; 
 
Grynosios dabartinės vertės metodas 
 Naudojant ši metodą, surandama investicinio projekto piniginių įplaukų dabartinė vertė, diskontuojant šias įplaukas 

prie nustatytos, laikomos minimalia, palūkanų normos. Skaičiuojant grynąją dabartinę vertę yra sudedamos investicijos 
su diskontuotais pinigų srautais. Investicijas žymime su minuso (–) ženklu, o pinigų srautus su teigiamu (+). 

∑
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1
     (6. 4) 

čia: 0I  – pradinė investicija; 
 tCF  – grynųjų pinigų srautas t  metais; 
 t  – metų nuo investicijos pradžios skaičius; 
 n  – paskutinieji laikotarpio metai; 
 r  – diskonto norma (kapitalo kaina). 

 
Jei NPV > 0 investicinis projektas priimamas, jei NPV < 0, projektas atmetamas. Jeigu yra keli projektai su 

teigiamomis NPV, tai pasirenkamas tas, kurio NPV yra aukštesnė. 
 
Pavyzdys. Statybos įmonė gavo pasiūlymą įsigyti technologinę įranga apdailinių elementų gamybai už 450 000 Lt. 
Įrangos tarnavimo laikas – 5 metai, reklamos išlaidos – po 40 000 Lt. kasmet, 1ikvidacinė vertė – 50 000 Lt, 
skaičiuojamoji palūkanų norma – 14 % per metus. Numatomi šie rodikliai per 5 metus: 
 

Metai  
1 2 3 4 5 

Realizuojama produkcija, vnt. 10000 14000 18000 12000 8000 
Realizavimo kaina, Lt 23 25 25 28 26 
Vidutinės kintamosios išlaidos, Lt 10 10 12 12 14 

 
 
 
Atliekame šiuos skaičiavimus: 
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Pridėtinės vertės skaičiavimas 
 

Metai  
1 2 3 4 5 

Realizavimo pajamos ,(tūkst. Lt) 
Kintamosios išlaidos ,(tūkst. Lt) 

230 
100 

350 
140 

450 
216 

336 
144 

208 
112 

Rezultatas (tūkst. Lt) 130 210 234 192 96 
Reklamos išlaidos ,(tūkst. Lt) 40 40 40 40 40 
Pridėtinė vertė, (tūkst.Lt) 90 170 194 152 56 

 
 
 
 
 
 
 
Grynosios dabartinės vertės skaičiavimas 
 
 

Palūkanų norma 14 % 
Metai 

Investicijų 
mokėjimai, 
tūkst.Lt. 

Pridedamoji 
vertė, 
tūkst. Lt. 

Viso mokėjimų 
ir pajamų, 
tūkst. Lt. 

Diskontavimo 
koeficientas 

Grynoji dabartinė 
vertė, tūkst. Lt. 

0 – 450  – 450 1,0 – 450 
1  + 90 + 90 0,8772 + 79 
2  + 170 + 170 0,7695 + 131 
3  + 194 + 194 0,6750 + 131 
4  + 152 + 152 0,5921 + 90 
5 + 50 + 56 + 106 0,5194 + 55 
Iš viso -400 +662 + 262  + 36 
 

Diskontavimo koeficientai nustatyti pagal diskontavimo koeficientų lentelę. 
Grynoji dabartinė vertė – tai skirtumas tarp iš investavimo objekto gautų diskontuotų grynųjų pajamų ir diskontuotų 

investicijų mokėjimų. Kai šis skirtumas teigiamas – investicijos efektyvios[81].  
 
Vidinės pelno normos metodas (IRR) 
 Vidinė pelno norma (IRR) atitinka tokią palūkanų normą, kuriai esant grynoji dabartinė vertė lygi nuliui, t. y. 

NPV=0. 
Taikant šį metodą, investicijų efektyvumas nustatomas, lyginant vidinę pelno normą su efektyvia palūkanų norma. 

IRR parodo maksimalią palūkanų normą, kuriai esant investicijos dar efektyvios. 
 
Pavyzdys 
 Įmonė turi šią apdailinių elementų programą artimiausiems 6 metams. 
 

Metai Gamyba ir 
realizavimas, vnt. 

Realizavimo kaina, 
Lt 

Vidutinės kintamosios 
išlaidos, Lt 

1 40000 80 40 
2 45000 80 42 
3 50000 85 44 
4 40000 90 46 
5 30000 90 48 
6 20000 98 50 

 
Numatoma, kad įsigijus naują technologinę įrangą, kurios kaina 700 000 Lt, likvidacinė vertė po šešerių metų – 60 

000 Lt ir vidutinės kintamosios išlaidos sumažėtų 10  procentų. 
Išlaidų ekonomijos skaičiavimas 
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10 proc. ekonomija Metai Realizavimo 

mastas, vnt. 
Vidutinės 
kintamosios 
išlaidos, Lt 

produkcijos vienetai, 
Lt 

Iš viso, tūkst. 
Lt 

1 40 000 40 4,00 160 
2 45 000 42 4,20 189 
3 50 000 44 4,40 220 
4 40 000 46 4,60 184 
5 30 000 48 4,80 144 
6 20 000 50 5,00 100 

 
Nustatome vidinę pelno normą, skaičiuodami grynąją dabartinę vertę esant įvairioms palūkanų normoms tol, kol ši 

vertė bus lygi nuliui. 
 
Vidinės pelno normos skaičiavimas 
 

Palūkanų norma 18 
proc. 

Palūkanų norma 14 
proc. Metai 

Investici
jų dydis, 
tūkst. Lt 

Išlaidų 
ekonomij
a, tūkst. 
Lt 

Iš viso 
išlaidų 
ir 
pajamų, 
tūkst.Lt 

diskontavim
o 
koeficientas 

NPV, 
tūkst.L
t 

diskontavi
mo 
koeficientas 

NPV, 
tūkst. 
Lt 

0 – 700  – 700 1,0 – 700 1,0 – 700 
1  + 160 + 160 0,8475 + 136 0,8772 + 140 
2  + 189 + 189 0,7182 + 136 0,7695 + 145 
3  + 220 + 220 0,6086 + 134 0,6750 + 149 
4  + 184 + 184 0,5158 + 95 0,5921 + 109 
5  + 144 + 144 0,4371 + 63 0,5194 + 75 
6 + 60 + 100 + 160 0,3704 + 59 0,4556 + 73 

Iš 
viso 

– 640 + 997 + 357  – 77  – 9 

 
Esant palūkanų normai 18 proc. – grynoji dabartinė vertė yra neigiama, t. y. NPV = – 77 000 Lt, o pkai palūkanų 

normos 14 proc, NPV = – 9 000 Lt. Kai palūkanų norma 13 % gautume, kad NPV = + 11 000 Lt. Sąlygiškai galime 
priimti, kad vidinė pelno norma artima 14 procentu[81]. 
 

Investicijų visiško atsipirkimo laiko metodas 
 Investicijos visuomet susijusios su didesne ar mažesne rizika. Kuo investicijų tarnavimo laikas ilgesnis, tuo 

didesnė rizika. Tai būdinga šakoms, kurioms būdingi spartūs atnaujinimo tempai. Tokiu atveju, galima pasinaudoti 
investicijų visiško atsipirkimo laiko metodu. Investicijų visiško atsipirkimo laikas - tai laikas, per kurį padaryti 
investiciniai mokėjimai kompensuojami grynosiomis piniginėmis įplaukomis, gautomis naudojant investicijų objektą. 
Šis metodas gali būti skirstomas: paprastąjį atsipirkimo laiką ; tikrąjį atsipirkimo laiką. Paprastasis atsipirkimo laikas – 
jeigu mokėjimai ir įplaukos nediskontuojamos. Tikrasis atsipirkimo laikas – jeigu atliekamas mokėjimų ir įplaukų 
diskontavimas pagal investiciniame projekte priimtą palūkanų normą. Galima pasakyti, kad tikrasis atsipirkimo laikas 
visada būna ilgesnis už paprastąjį atsipirkimo laiką. 

Pagal ankstesnio pavyzdžio duomenis atliekame papildomus skaičiavimus.  
Investicijų mokėjimų ir pajamų schema 
 

Metai Iš viso išlaidų ir pajamų , 
tūkst. Lt 

Mokėjimų ir pajamų suma augančia 
tvarka, tūkst.Lt 

0 – 700 – 700 
1 + 160 – 540 
2 + 189 – 351 
3 + 220 – 131 
4 + 184 + 53 
5 + 144 + 197 
6 +160 + 357 
Iš viso +357  
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Apskaičiuosime investicijų atsipirkimo laiką pagal formulę: 

5812
184
131 ,–

=×
+

 mėn. 

Išvada -  investicjų atsipirkimo laikas yra 3 m. 8 mėn. 
Pavyzdys. AB „VPĮ“ svarsto pasiūlymą finansuoti naujo produkto gamybos objekto statybą. Laukiamas naujo produkto 
gyvavimo ciklas 5 metai. Siūloma ši produkto realizavimo ir kaštų dinamika: 
 

Metai  
1 2 3 4 5 

Realizavimo mastas, vnt. 35 000 40 000 50 000 40 000 20 000 
Realizavimo kaina, Lt/vnt 80 80 84 84 80 
Vidutiniai gamybos kaštai, 
Lt/vnt 

45 46 47 48 49 

 
Gamybinio objekto kaina – 2 500 000 Lt, likvidacinė objekto vertė po 5 metų – 200 000 Lt, kasmetiniai atnaujinami 

pastovūs kaštai – 300 000 Lt, skaičiuojamoji metinė palūkanų norma – 25 %. Apskaičiuoti: 
1. Grynąją dabartinę vertę (NPV). 
2. Investicijų vidinę pelno normą (IRR). 
3. Investicijų visiško atsipirkimo laiką. 

Sprendimas  
 

1. Grynosios dabartinės vertės nustatymas 
 
Pridėtinės vertės skaičiavimas 
 

Metai pridėtinė vertė 
produkcijos vnt., 
Lt 

Bendroji 
pridėtinė 
vertė, Lt 

Kasmetiniai 
atnaujinami 
pastovieji kaštai, 
tūkst. Lt 

Pelnas, 
tūkst. 
Lt 

1 35 1225 300 925 
2 34 1360 300 1060 
3 37 1850 300 1550 
4 36 1440 300 1140 
5 31 620 300 320 

 
Grynosios dabartinės vertės skaičiavimas 
 
 

Palūkanų norma 25 proc. 
Metai Investicijų 

mokėjimas, tūkst. 
Lt 

Pelnas, 
tūkst. 
Lt 

Iš viso 
mokėjimų ir 
pajamų, tūkst. 
Lt 

diskontavimo 
koeficientas 

grynoji 
dabartinė 
vertė, tūkst. Lt 

0 – 2 500  – 2 500 1,0 – 2 500 
1  + 925 + 925 0,8000 + 740 
2  + 1060 + 1060 0,6400 + 678 
3  + 1550 + 1550 0,5120 + 794 
4  + 1140 + 1140 0,4096 + 467 
5 + 200 + 320 + 520 0,3277 + 170 

Iš viso – 2300 + 4995 + 2695  + 349 
 

Investicijos efektyvios (rentabilios), kadangi grynoji dabartinė vertė – teigiamas dydis, t. y. 349 tūkst. Lt. 
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Vidinės pelno normos skaičiavimas 
 

Palūkanų norma 32 proc Metai Iš viso mokėjimų ir 
pajamų, tūkst. Lt diskontavimo 

koeficientas 
grynoji dabartinė vertė, 
tūkst. Lt 

0 – 2500 1,0 – 2500 
1 + 925 0,7576 + 701 
2 + 1060 0,5739 + 608 
3 + 1550 0,4348 + 674 
4 + 1140 0,3294 + 376 
5 + 520 0,2495 + 130 
Iš 
viso 

+ 2695  – 11 

 
Sąlyginai galime priimti, kad esant vidinei pelno normai 32 proc, NPV = 0. 

 
Investicijų visiško atsipirkimo laiko skaičiavimas 

 
Metai Iš viso mokėjimų ir pajamų, 

tūkst. Lt 
Mokėjimai ir pajamos augančia tvarka, 
tūkst. Lt 

0 – 2500 – 2500 
1 + 925 – 1575 
2 + 1060 – 515 
3 + 1550 + 1035 
4 + 1140 + 2175 
5 + 520 + 2695 
Iš 
viso 

+ 2695  

 
Investicijos per 2 metus 4 mėnesius atsiperka[81]. 

 
Statybos organizavimo projekto (SOP) ekonominis efektyvumas  
Anksčiau užbaigus SOP reikia nustatyti ekonominį efektą, gautą sumažėjus sąlyginai pastovioms pridėtinėms 

statybinių organizacijų išlaidoms. Rangovo ekonomis efektas nustatomas pagal formulę:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

1

21
T
T

NEsp ;     (6. 5) 

 
čia: spE  – ekonominis efektas gautas sumažinus sąlyginai pastoviąsias pridėtines išlaidas; 

N  – sąlyginai pastoviųjų pridėtinių išlaidų norma. Priimama 50 proc. dydžio  nuo bendrų pridėtinių išlaidų 
sumos (Nl);  

21  T;T  – statybos trukmė pagal normas ir SOP, metais.  
 

m. 844  26  000 60  ; 000 120 211 ,T;m,T;LtNLtN ==== ; 

Lt,
,
,–Esp  8354 10
26

8441 000 60 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= . 

 
Užsakovo ekonominis efektas apskaičiuojamas: 
 

( )21  T–TkKE .užs = ;         (6. 6) 
 

čia: K  – investicijų suma, t. y. objekto bendroji sąmatinė vertė; 
k  – vidutinė kapitalo kaina (palūkanų norma) vieneto dalimis. 

Darbų vykdymo projekto (DVP) ekonominis efektyvumas 
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 DVP susideda iš vienos ar dviejų technologinių kortelių, numatančių atskirą darbų atlikimą. Projektinių sprendimų 
įvertinimui būtina palyginti gautas pagal korteles darbo laiko sąnaudas su norminėmis darbo sąnaudomis (pagal darbų 
apimčių žiniaraščius).  

Šiuo palyginimu nustatomas ekonominis efektas (nuostolis), gautas sumažinus (padidinus) norminį imlumą. 
Pavyzdys: Ekonominio efekto skaičiavimas sumažina normines darbo laiko sąnaudas, įrengiant sienas. Susumavus iš 
darbų apimčių žiniaraščių normines darbo laiko sąnaudas, gavome 3769.3 žm. val. arba 459.7 žm. d.  

Darbo laiko sąnaudų ekonomija:  
 
E =459.7 – 446.0 = 13.7 = žm. d. 
 

%%
.

.E   3  100
7459

713
=⋅=Δ  

Darbo našumo augimas  

%.%
E

EI   13  100
100

=⋅
Δ−

Δ
=Δ  

 
Įvertinus normatyvinį darbo našumo ir darbo užmokesčio augimo santykį 1 : 0.6, vidutinis darbo užmokesčio 

augimas bus: 
 

%,.,,IU  861601360 =×=×Δ=Δ ; 
 

Savikainos sumažėjimas dėl pažangaus darbo našumo ir darbo užmokesčio santykio sudarys:  
 

LtU
I
US m   8,1805033 

031,01
0186,011    

1
11 =×⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+
+

−=×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Δ+
Δ+

−=Δ  

 
čia mU  – sąmatinis darbo užmokestis, apskaičiuojamas pagal lokalinę sąmatą:  

 
3769,3 žm. val. × 3,4 Lt/žm. val. × 1,173 = 15 033 Lt. 
 

čia 1,173 – koeficientas, įvertinantis techninių darbuotojų atlyginimą [81].  
 

 
Investicinio proceso struktūra 
 Pagrindinis uždavinys, nagrinėjant modelį, kurio pagalba tikimasi išanalizuoti ilgalaikį investicinį projektą – 

išmatuoti jo finansinį efektyvumą, kuris susideda iš įplaukų srauto, kurio tikimasi jį vykdant aprašyti. Pirmas žingsnis ta 
kryptimi apima šio srauto struktūros tyrimą – išskaidymą į etapus, besiskiriančius savo turiniu, t. y. į pajamų ir išlaidų 
pasiskirstymą. Kadangi modelis turi duoti pajamų ir išlaidų dydžių įvertinimą galimoms skirtingoms (laukiamoms) 
sąlygoms, tai jie savo ruožtu turi formuotis modelyje priklausomai nuo išorinių sąlygų (pavyzdžiui, kainų) ir gamybinių 
parametrų (gamybos apimties, sąnaudų lygio). Tegul, didesniam apibrėžtumui, bus kalbama apie įmonės nagrinėjimą 
pagal kokių nors naudingųjų iškasenų gavybą. Tada projekto įgyvendinimo procesą būtų galima suskirstyti į tokius 
etapus - tyrimai, projektavimas, statyba, montažavimas ir įrengimų sutvarkymas. Savo ruožtu našumo procesas suskyla į 
įsisavinimo, normalaus eksploatavimo periodą, ir telkinio išsekimą. Abu nurodyti procesai gali būti nuoseklūs arba 
kartais sutapti laiko atžvilgiu. 

Kiekvienas iš išskirtų intervalų apibūdinamas specifiniu pajamų ir išlaidų lygiu, išreikštu pastoviais dydžiais, 
paskirstymais arba priklausomybėmis nuo kokių nors išorinių arba gamybinių sąlygų. Suformuoti tokiu būdu sąnaudų ir 
įplaukų dėsningumai duoda galimybę nustatyti srauto dalis kiekvienam momentui arba laiko tarpui ir, vadinasi, 
apskaičiuoti efektyvumo rodiklius (pirmiausia, grynąją dabartinę vertę ir vidinę pelno normą). Reikia atkreipti dėmesį į 
tokias aplinkybes, kaip jau buvo minėta, kad nemažai pagrindinių duomenų dauguma šių rodiklių skaičiavimais yra 
įvertinama apytikriai. Ypatingai nepastovūs yra duomenys apie investicijas įmonėje, vienaip ar kitaip susijusias su 
užsienio rinka, kitų šalių ekonomika ir t. t. Negalima pamiršti, nes kalbama apie ilgalaikius procesus, ir apie 
technologinių parametrų išmatavimo galimybę, pavyzdžiui, išgaunant naudingąsias iškasenas, arba nustatant priėjimo 
prie jų galimybes ir t. t. Tokiu būdu įplaukų srauto, suformuoto modelyje, priklausomybė nuo daugelio įvairiarūšių 
duomenų ateičiai neleidžia gauti vienareikšmių atsakymų į visus iškeltus klausimus. Praktiškai naudinga išeitimi šioje 
situacijoje yra, kaip žinoma, scenarinis priėjimas. Pirmiausia gaunami modeliniai rezultatai tam tikram baziniam 
scenarijui, kuriame fiksuojamos labiausiai tikėtinos sąlygos gamybinei sistemai sudaryti ir funkcionuoti. Toliau 
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analogiški vertinimai gaunami pesimistiniam ir optimistiniam variantams. Gautų skaičiuojamųjų vertinimų visuma 
duoda galimybę patikimiau įsivaizduoti atitinkamų investicijų finansines pasekmes.  

Modelio nagrinėjimo nuoseklumą pailiustruosime sąlyginai naudingųjų iškasenų gavybos įmonės sudarymo ir 
eksploatavimo pavyzdžiu. Projekto išlaidų dalį sudaro sąnaudos įmonės įkūrimui, eksploatacinės sąnaudos bei kai kurie 
periodiški išmokėjimai (mokesčių, rentos tipo). Pajamų dalis numato įplaukas iš gautos produkcijos realizavimo. Visas 
įmonės sukūrimo ir funkcionavimo laikas skirstomas į keletą intervalų, besiskiriančių tarp savęs pajamų ir išlaidų 
dydžiu. Taigi užduotis apima mokėjimų (sąnaudų ir pajamų) srauto dalies nustatymą kiekvienam tokiam intervalui. 
Atitinkami dydžiai gali būti pastovūs arba kintami, diskretūs arba nenutrūkstantys, priklausomai nuo konkrečių sąlygų. 
Pavyzdžiui, tokias išlaidas, kaip tyrimo ir projektavimo, galima nagrinėti kaip pastoviasias diskretines sąnaudas. Statybą, 
įrengimų įsigijimą ir montavimą – kaip kintamasias sąnaudas. Eksploatacines išlaidas – kaip pastoviasias ir t. t. O dėl 
pajamų, tai galima išskirti tris periodus: įsisavinimą, stabilų gavimą, telkinio išsekimą. Kiekviename iš jų pajamos gali 
būti nagrinėjamos kaip nenutrūkstantys dydžiai. Be to, pirmame procese jos sistemingai auga, antrame – stabilios, 
trečiame – mažėja. Našumo pasikeitimas dažnai susijęs su laukiamu ateityje išleidžiamos produkcijos kainų pasikeitimu. 
Kiekviena atskira mokėjimų srauto dalis gali būti aprašyta kaip pastovi arba kintama renta. Tai duoda pagrindą 
investicinio proceso bendram reikalingų apibendrinančių efektyvumo charakteristikų nustatymui. Jei įplaukos ir 
sąnaudos yra nenutrūkstamos ir tolygios, tai šių charakteristikų skaičiavimas supaprastėja nenutrūkstamo srauto į 
diskretinį transformavimo keliu. Atitinkami suminiai dydžiai priskiriami tam tikrų periodų viduriui [126]. Be sėkmingų 
investicijų įmonės turi savo pagrindinius uždavinius ir jų įgyvendinimo organizavimo įpatumus. 

 
 
7. Statybos įmonė, jos uždaviniai, organizavimas ir marketingas 
 
7.1. Svarbiausi įmonės uždaviniai 

 
Statybos įmonės veikla neįmanoma be gero strateginio ir taktinio planavimo, vykstančių procesų analizės. Atsargų 

valdymas, gamybos paruošimas, planavimas, dokumentacija, vykdymo kontrolė ir t.t. – tinkamai nesuderinus šių 
aspektų pelninga įmonės veikla tebus laikinas reiškinys, sąlygotas atsitiktinumo („užsakovas turėjo daug pinigų neturėjo 
kur jų leisti” ir pan.). Stiprėjant konkurencijai, techninės ir finansinės „atsargos” mažėja, dalyvauti konkursuose ar 
pradėti statybas tik galbūt tikintis pelno, kaip buvo neseniai, yra visiškai beprasmiška. Reikalavimai kokybei nuolat 
didėja, tad statybos įmonės priverstos ieškoti būdų, kaip darbus atlikti taupiau bei sparčiau, o to padaryti nepavyks, jei 
įmonės darbas nebus gerai organizuotas, neišskirti svarbiausieji sėkmingo darbo momentai, nepaskirstytos pareigos ir 
atsakomybė, nesuprasti pagrindiniai veiklos principai.  

Statybos įmonę sudaro dvi dalys: gamybos ir gamybos valdymo. Šių dalių sandarą diktuoja jose vykstantys procesai 
– gamybos ir valdymo. 

Gamybos procesą galima suskirstyti į keturias pagrindines dalis: 
1) apsirūpinimas užsakymais, lėšomis ir pajėgumais (strateginė dalis); 
2) apsirūpinimas ištekliais; 
3) statinių ir jų statybos procesų projektavimas; 
4) statinių statyba ir jų atidavimas eksploatuoti. 
Gamybos valdymo procese svarbiausi uždaviniai yra šie: 
• nustatyti veiklos tikslą ; 
• prognozuoti ir planuoti veiklą, pasirinkti veiksmus ir priemones; 
• organizuoti veiklą: sukurti priemones, koordinuoti veiksmus; 
• kontroliuoti, reguliuoti veiklą siekiant maksimaliai efektyvių gamybos rezultatų (maksimalaus pelno, minimalių 

sąnaudų, minimalios statybos trukmės)[55]. 
 

7.2. Statybos įmonės gamybos programa 
 

Bet kokią gamybą pagimdo ir maitina visuomenės poreikiai. Poreikis ir paklausa yra impulsas įmonėms įsikurti ir 
pagrindas joms egzistuoti. Paklausa lemia rinką. 

Įmonių veiklos tikslas – gamybos priemonių ir vartojimo reikmenų gamyba arba paslaugų teikimas. 
Kadangi statybos produkcija – pastatai, statiniai, infrastruktūros objektai ir t.t. yra brangi ir ilgai gaminama , tai 

statiniai labai retai (išskyrus butus) statomi laisvam pardavimui. Paprastai jie statomi tik tuomet, kai su konkrečiu 
statytoju (užsakovu) sudaroma ūkinė sutartis arba kontraktas. Kontraktai ir sudaro įmonės gamybos programą. Ji 
parodo, ką, kiek ir kada reikia pagaminti. 

Suprantama, kad įmonė gali sudaryti sutartį tik tuomet, kai turi galimybę ją įgyvendinti. Galimybės – tai gamybiniai 
pajėgumai. Juos sudaro personalas ir gamybos priemonės. Gamybiniai pajėgumai turi atitikti gamybos programą. Todėl 
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įmonės, atsižvelgdamos į rinką ir paklausą, turi turėti gamybinių pajėgų programą  Ji parodo, kaip bus gaminama, kokių 
priemonių reikės. 

Gamybiniam pajėgumui sukurti reikia lėšų. Pradines lėšas gali sudaryti savi ar solinti pinigai: išleidžiant akcijų, 
obligacijų arba imant paskolas. Vėliau, įmonei veikiant, lėšos pasipildo, pasiskolinti pinigai gražinami iš įmonės pelno – 
grynųjų pajamų. Vadinasi, produkcijos kaina turi ne tik padengti visas gamybos išlaidas, bet ir duoti pelną . 

Įdėtų lėšų (k) ir pelno (p) santykis rodo lėšų atsipirkimo laiką: 

                                                      ,
p
ktk =      (7.1) 

 
Pelną galima gauti arba didinant kainas, arba mažinant gamybos išlaidas. Kad įmonės koncentruotų dėmesį tik 

pastarajam veiksmui, valstybė draudžia monopolinę veiklą ir taip sukuria įmonių veiklos konkurenciją. Konkurencija – 
tai įmonių veiklos „perpetum mobile”. Ji nuolat verčia gamybą modernizuoti, tobulinti. Dar reikia turėti finansų 
programą – pajamų ir išlaidų balansą bei pelno paskirstymą. 

Programos – tai svarbiausių įmonės veiksmų perspektyviniai planai. Jos išreiškia įmonės strateginius uždavinius 
.Strateginių programų tikslas – išsiaiškinti įmonės tikslą ateityje, nustatyti svarbiausias problemas, sumažinti riziką (7.1 
pav.) 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 pav. Strateginių programų vieta bendroje įmonės veikloje. 
 

Tikslas ir uždaviniai. Gamyba remiasi paklausa. Nėra paklausos, nėra gamybos. Todėl svarbiausia gauti 
užsakymų, turėti rinką. Žinios apie tai, kada, kur ir kokių užsakymų realiai galima tikėtis, yra svarbiausias įmonės 
egzistavimo klausimas. 

Taigi užsakymai, rinkos užkariavimas – gyvybės gija, kuri sieja įmonę su visuomene. Poreikis yra įmonės veiklos 
pradinė sąlyga. Po to seka gamybinių pajėgumų ir lėšų poreikiai. Suprantama, kad gaunami užsakymai turi atitikti 
galimybes (7.2 pav.).  
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7.2 pav. Galimybių ir užsakymų sąveikos schema 
 

Gamybos programos sudarymo tikslas – ne tik gauti užsakymų, bet ir racionaliai juos išdėstyti, suderinti su 
galimybėmis. Gamybos programa – tai priimti statyti pastatai, statiniai. Norint sudaryti gamybos programą, būtina: 

• Žinoti paklausą – užsakymus, rinką. 
• Žinoti galimybes – gamybinius pajėgumus. 
• Sugebėti galimybes suderinti su užsakymų paklausa – pasirinkti ir išdėstyti užsakymus vertės, laiko ir kainos 

požiūriais[71]. 

7.3. Gamybos organizavimas 
 

Gamybos procesas, pagrįstas bendra žmonių veikla, reikalauja tam tikru būdu organizuoti darbą. Racionalaus darbo 
organizavimas turi nepaprastai svarbią reikšmę plėtojant ekonomiką. Jam būdingas darbo pasidalijimas ir 
bendradarbiavimas tarp įvairių ūkio šakų, įmonių ir gamybos barų. Darbo organizavimas organiškai susijęs su 
techninėmis ir ekonominėmis gamybos sąlygomis, jis nuolat plėtojasi ir tobulėja, tobulėjant gamybos technikai ir 
technologijai, kylant kompiuterizavimo ir gamybos automatizavimo techniniam, darbo žmonių kultūriniam lygiui. 

Kasmet šalies ūkyje diegiamos vis naujos mašinos, nauji įrengimai, kompiuteriai, srovinės mechanizuotos ir 
automatizuotos linijos ir pan. Tačiau praktika rodo, kad dažnai ši naši technika neefektyviai panaudojama dėl gamybos ir 
darbo organizavimo trūkumų. Juk technika pati savaime nejuda ir viskas galų gale priklauso nuo žmogaus, valdančio tą 
techniką. Todėl, diegiant naują pažangią techniką ir technologiją, būtina moksliškai tobulinti darbo organizavimą.  

Darbo organizavimas įmonėje – tai sistema organizacinių ir techninių priemonių, padedančių tikslingai naudoti 
darbo jėgą, gamybos priemones, darbo laiką sudaryti normalias sveikas darbo sąlygas, esant atitinkamam gamybos 
technikos, technologijos ir organizavimo lygiui. 

Organizuoti darbininkų darbą – tai pirmiausia tinkamai paskirstyti juos bare, ceche ir visoje įmonėje. Visus 
darbuotojus darbo vietose reikia paskirstyti taip, kad jie dirbtų darniai, tiksliai ir naudingai. Kiekvienas darbininkas turi 
gerai žinoti savo atliekamo darbo turinį ir pobūdį, įvairaus to darbo būdus ir metodus. Kad gamybinis procesas vyktų 
nenutrūkstamai, be prastovų ir be laiko nuostolių, kiekvieną darbo vietą reikia aprūpinti reikiamomis medžiagomis, 
ruošiniais, įrankiais, įtaisais, prietaisais; suderinti ir sureguliuoti įrengimus, laiku atlikti jų remontą, pašalinti atliekas ir 
t.t. 

Pagrindinis darbo organizavimo uždavinys – sudaryti palankias sąlygas kilti visų įmonės (firmos) darbuotojų darbo 
našumui. Vienas svarbiausių būdų darbo našumui įmonėje didinti yra technikos pažanga. Ji didina gamybos 
organizavimo ir jos kultūros, specialiojo bei bendrojo visų darbuotojų išsilavinimo reikalavimus. Kartu naujos technikos 
diegimas įmonėse sudaro galimybes iš pagrindų pagerinti ir palengvinti darbo sąlygas, sutrumpinti darbo trukmę, 
likviduoti sunkų fizinį ir nekvalifikuotą darbą, didinti produkcijos gamybą, gerinti jos kokybę. 

Darbo organizavimas gamyboje reikalauja griežtos darbo drausmės. Kam nors neatėjus į darbą arba pavėlavus, 
pažeidžiamas nustatytas įmonės (firmos) režimas, sutrikdomas visas gamybos procesas. Įmonėse (firmose) darbo 
drausmę reglamentuoja darbo įstatymai ir vidaus darbo tvarkos taisyklės, kuriose nustatytos privalomos darbo proceso 
darbuotojų elgesio normos. Šios taisyklės ir kolektyvinė sutartis, kuri sudaroma tarp įmonės (firmos) administracijos ir 
profsąjungos, nusako priėmimo į darbą tvarką, darbo laiko režimą, administracijos pareigas tarnautojų atžvilgiu, 
darbininkų ir tarnautojų pareigas įmonės (firmos) atžvilgiu, taip pat darbuotojų darbo apsaugos ir saugumo technikos 
sąlygas. 

Optimalus darbo organizavimas reikalauja tam tikro gamybos technikos, technologijos ir darbo procesų 
organizavimo atitikimo. Racionalus darbo organizavimas įmonėje, padedąs kuo naudingiau panaudoti gamybos 
galimybes, yra vienas svarbiausių gero ūkininkavimo rodiklių. 

 Darbo pasidalijimas. Mokslo ir technikos pažanga skatina darbo pasidalijimą pagal gamybos šakas, pačiose 
šakose ir jų įmonėse. Įmonės specializuoja atskirų gaminių gamybą (pavyzdžiui, staklių, baldų, avalynės, pieno ir pan.) 
Čia yra specializuotos darbo vietos pagal technologinius procesus. Darbo pasidalijimu vadinamas gamybinio proceso 
suskaidymas į skirtingas užduotis, kurių kiekvieną atlieka kitas darbuotojas, pavyzdžiui, automobilių surinkimo linija. 
Kitaip tariant, tai sudėtingo darbo suskirstymas į smulkias operacijas, kurias darbininkas gali atlikti keliais veiksmais. 
Pavyzdžiui, stalo koją gali pagaminti ir vienas žmogus, ir keletas darbininkų, atlikdami atskiras technologines operacijas. 
Daug naudingesnis specializuotas darbas. Tada geriau panaudojami technologiniai įrengimai, darbo laikas, didesnė 
gamybos apimtis ir kt. Didžiausias darbo pasidalijimas pagal specialias operacijas yra įmonėse, o mažiausias (arba visai 
jo nėra) mažose firmose. Darbo pasidalijimas būdingas ne tik gamybos procesams, bet ir tarp specialistų, 
vadovaujančiųjų darbuotojų, mokslininkų, mokytojų ir kt. Taip galima labiau įsigilinti į atliekamo darbo esmę, teoriją, 
įgyti didesnės patirties ir tapti tam tikros srities specialistu. Pavyzdžiui, technologai tobulinasi kurdami atskirus 
technologijos procesus, mokslininkai – gvildendami atskiras mokslines problemas, mokytojai – dėstydami atskirus 
dalykus ir pan. 
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Siauras darbo specializavimas turi ir trūkumų: darbas darosi monotoniškas, nekūrybingas, nereikalauja platesnių 
specialybės žinių. Pavyzdžiui, jei siuvėjas turėtų pasiūti drabužį nuo pradžios iki galo, jam reikėtų daugiau žinių negu 
įsiuvant vien kišenes, sagas ar pan. Paradoksalu, kad siuvėjo specialybę turintis žmogus nemoka pasiūti drabužio.  

Tik geru darbu galima sukurti aukštą gamybos ir gyvenimo lygį, dvasinę kultūrą. Darbui turi būti sudarytos visos 
deramos sąlygos, jis žmogui turi teikti malonumą. Kai darbo sąlygos nenormalios, darbas tampa nemalonus, varginantis. 

Darbas turi būti laisvas – kad kiekvienas žmogus galėtų pasirinkti norimą darbą pagal savo profesiją, pomėgį. 
Kiekvienos gamybos darbo sąlygos ir specifika skiriasi. Pavyzdžiui, žemdirbiai triūsia laukuose, dažnai 

neskaičiuodami darbo valandų. Pramonės darbininkai dirba patalpose, laikydamiesi tam tikro nustatyto darbo režimo 
(pamainos, darbo dienos ilgumas ir kt.). Mokslininkai dirba laboratorijose, mokytojai – klasėse ir t.t. Taigi reikia 
pasirinkti tokią profesiją, kurios darbo pobūdis tenkintų pomėgius, atitiktų sugebėjimus. 

Be darbo nevyksta joks gamybos procesas, jį atlieka žmonės, t.y. įmonių, organizacijų ir kitų įstaigų darbuotojai. 
Visi šalies darbuotojai pagal įvairius požymius yra klasifikuojami. Tai palengvina jų panaudojimo analizę, poreikį bei 
ateities prognozę. Iki pastarųjų metų darbuotojai buvo klasifikuojami pagal darbus ūkio šakose, t.y. pagal darbo sritis, 
veiklos rūšis. 

Pagal darbo sritis: pramonės, žemės ūkio,transporto, ryšių, statybos, kultūros, mokslo, švietimo, prekybos, 
medicinos ir kt. 

Pagal veiklos rūšis tiesiogiai dirbantis gamybos įmonėse darbuotojai buvo skirstomi į: pramoninį gamybinį ir 
negamybinį personalą. 

Pramoninis gamybinis personalas – tai darbuotojai, susiję su pagrindine įmonės veikla, t.y. tiesiogiai susiję su 
produkcijos gamyba. Negamybinis personalas – tai darbuotojai, dirbantys įmonės nepramoniniuose ūkiuose. Tai 
įmonių medicinos, kultūros ir buities įstaigų, pastatų ir įrenginių kapitalinio remonto darbuotojai. 

Norint tinkamai paskirstyti žmones darbo vietose, reikia darbą gamyboje padalyti, t.y. nustatyti kokius darbus turi 
dirbti kiekvienas darbuotojas. Pirmiausia darbas įmonėje darbuotojams padalijamas, atsižvelgiant į jų einamas pareigas. 
Pagal atliekamas funkcijas ir užimamas pareigas visą įmonės personalą galima suskirstyti į tokias grupes: 
darbininkai, inžinerijos ir technikos darbuotojai, tarnautojai, jaunesnysis aptarnaujantis personalas, apsaugos 
darbuotojai mokiniai. 

Darbininkai – tai visi tie, kurie dalyvauja gamybos procese ir turi kurią nors specialybę. Jie yra pagrindinė bet 
kurios įmonės (firmos) personalo dalis ir nuo jų darbo pirmiausia priklauso įmonės produkcijos apimtis, jos kokybė, 
darbo našumo lygis. Savo ruožtu visi darbininkai pagal jų dalyvavimą gamybos procese skirstomi į pagrindinius ir 
pagalbinius. 

Pagrindiniai darbininkai tiesiogiai dalyvauja gamybos procese, atlieka technologines operacijas, gaminant darbo 
objektus bei paverčiant juos gatava produkcija. Pagrindiniais darbininkais laikomi tekintojai, šaltkalviai, audėjos, kepėjai 
ir t.t. 

Pagalbiniai darbininkai aptarnauja pagrindinius technologinius procesus (pavyzdžiui, įrengimų reguliuotojai, 
kontrolieriai, sandėlių ūkio darbininkai, įrankių išdavėjai, tepėjai ir pan.) arba atlieka pagrindinį darbą pagalbiniuose 
cechuose (pavyzdžiui, įrankių remonto cechuose, įmonės katilinėse, elektrinėse ir pan.) 

Mokiniai – tai asmenys, kurie įmonėje mokosi kurios nors specialybės ir įsigyja profesiją. Tai būsimasis darbininkų 
personalas. Toje darbo vietoje, kur mokosi, jie iš dalies prisideda prie produkcijos gamybos.  

Inžinerijos ir technikos darbuotojai (ITD) techniniu ir organizaciniu atžvilgiu vadovauja gamybai. Nuo jų veiklos 
daug priklauso gamybos organizavimo lygis, technikos tobulinimas, vadinasi, ir visos įmonės darbo sėkmė. ITD 
kategoriją sudaro inžinieriai, konstruktoriai, technologai, ekonomistai, meistrai ir kt. Savo ruožtu ITD skirstomi į dvi 
grupes: vadovaujantys ir eiliniai.  

Tarnautojai rūpinasi gamybos aptarnavimu ir jos paruošimu – tiekimu, pagamintos produkcijos pardavimu, veda 
apskaitą, statistiką ir atlieka kitus darbus, susijusius su administraciniu bei ūkiniu įmonės valdymu. Tai – buhalterijos, 
personalo skyriaus darbuotojai, sekretorės, mašininkės, darbo užmokesčio skyriaus darbuotojai ir kt. 

Jaunesnysis aptarnaujantis personalas (JAP) atlieka darbus, susijusius su įmonių darbuotojų buitiniu 
aptarnavimu. Prie šios grupės priskiriami rūbininkai, kurjeriai, liftininkai, valytojos ir kt. 

Apsaugos darbuotojai atlieka įmonės apsaugos funkcijas. Jie prižiūri, kad įmonės teritorijoje būtų tvarka, saugo 
jos turtą ir stebi, kaip laikomasi priešgaisrinių taisyklių.  

Pastaruoju metu, siekiant darbo ir humanizavimo, visi darbuotojai traktuojami kaip bendradarbiai, todėl šiuo metu 
mūsų šalyje dar iki galo nėra nusistovėjusi nauja personalo klasifikavimo sistema. 

Įmonėse ir kitose organizacijose yra dvi pagrindinės darbo pasidalijimo formos: funkcinis ir technologinis. 
Funkcinis darbo pasidalijimas suskirsto darbus pagal atliekamų gamybinių funkcijų pobūdį. Funkcija yra darbuotojų 
veiklos sritis, laikoma savarankiška darbų rūšimi. Pagrindinės funkcijos (pavyzdžiui, pagrindinės gamybos) gali būti 
skaidomos dar smulkiau į funkcijas, kurias atlieka atskirų profesijų darbininkai, pavyzdžiui, lengvosios pramonės 
įmonėse įrengimus prižiūri derintojai, budintys elektrikai ir šaltkalviai ir kt. 

Technologinis darbo pasidalijimas – tai darbų išskyrimas priklausomai nuo jų atlikimo ir technologijos, 
pavyzdžiui, tekinimas, frezavimas, šaltkalvystė, audimas ir kt. Technologinį  darbo pasidalijimą nulemia sudėtingo 
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gamybinio proceso skirstymas į dalis. Dėl to darbininkai grupuojami pagal profesijas, pavyzdžiui, šaltkalviai, tekintojai, 
frezuotojai, audėjos ir t.t. 

Pažymėtina, kad, be funkcinio ir technologinio darbo pasidalijimo, dar yra kvalifikacinis darbo pasidalijimas, 
leidžiantis užtikrinti deramą visų atlikėjų darbą, suteikti kiekvienam darbuotojui jo darbams atlikti reikalingų įgūdžių ir 
žinių.  

Kvalifikacinis darbo pasidalijimas pagrįstas darbų skirstymu pagal sudėtingumą; dėl to kiekvienos profesijos 
darbininkai skirstomi į kategorijas. Darbininkams, atliekantiems paprasčiausius darbus, suteikiama I kategorija, o 
dirbantiems sudėtingiausius darbus, suteikiama aukščiausioji, pavyzdžiui VI kategorija.  

Profesija ir specialybė – tai darbinės veiklos rūšis, reikalaujanti tam tikrų žinių ir darbo įgūdžių, kuriuos 
darbuotojas įgyja bendrojo bei specialaus lavinimosi arba praktinio patyrimo būdu. Darbo visuomeninio ir technologinio 
pasidalijimo sąlygomis profesija bei specialybė yra gana pastovi vieno asmens užsiėmimo rūšis. Palyginti su profesija, 
specialybė yra siauresnė darbinės veiklos rūšis, reikalaujanti specialių praktinių žinių ir įgūdžių. Paprastai kiekvienos 
profesijos darbas toliau dalijamas pagal specialybes priklausomai nuo atliekamo darbo pobūdžio ir technologijos, 
pavyzdžiui: šaltkalvis įrankininkas, šaltkalvis remontininkas ir kt. 

Dėl darbo pasidalijimo darbuotojai vienas su kitu yra glaudžiai susiję ir priklauso vienas nuo kito. Todėl darbo 
pasidalijimas tiesiogiai yra susijęs su darbo kooperavimu, t.y. įvairių specialybių ir skirtingos kvalifikacijos darbuotojų 
įmonėse (organizacijose) sąveika. Darbo pasidalijimo rūšys ir laipsnis nulemia įmonės darbo kooperavimo formas.  

Kooperavimas – tai reguliarių galimybių ryšių užmezgimas tarp specializuotų įmonių, cechų, barų drauge 
gaminančių vieną sudėtingą gaminį (mašiną, įrengimą ar jų sistemą). 

Kuo siauresnis įmonės, cecho, baro specializavimas, tuo platesni jų ryšiai su kitais minėtais padaliniais, t.y. 
platesnis kooperavimas. Gamybinio kooperavimo rūšys yra šios: daiktinis kooperavimas – viena įmonė, cechas ar 
baras tiekia kitam padaliniui gatavus gaminius; detalinis – kai gretutiniai padaliniai tiekia pagrindiniam padaliniui 
atskiras detales ar mazgus; technologinis – vienas padalinys kitam atlieka atskiras technologines operacijas.  

Bet kurioje įmonėje (firmoje) yra šios darbo pasidalijimo ir kooperavimo formos: organizuojami specializuoti 
cechai, kuriuos vieną su kitu sieja glaudus gamybinis ryšys; ceche sudaromi specializuoti gamybiniai barai; bare 
organizuojamos darbininkų brigados.  

Tiesiogiai darbo vietoje diegiama individuali, daugiastaklė arba brigadinė darbo organizavimo forma. Individuali 
– kai darbo vietoje dirba vienas darbininkas; brigadinė – kai darbus atlieka darbininkų brigada; daugiastaklė – kai 
vienas darbininkas aptarnauja kelis įrengimus ar aparatus.  

Tačiau darbo pasidalijimo rūšys ir jo kooperavimo formos nėra pastovios. Jos kinta, tobulėjant gamybos technikai ir 
technologijai. Šiuolaikiniam darbo organizavimui būdinga tendencija jungti atskirus, anksčiau skyrium atliekamus 
darbus, derinti profesijas ir specialybes. Atsirado kolektyvinės darbininkų darbo organizavimo formos, iš kurių 
efektyviausios yra kompleksinės brigados. Į jas įeina darbuotojai, atliekantys kompleksą tarpusavyje susijusių bet 
technologiškai skirtingų darbų, kurie apima visą gamybos procesą. Šios brigados geriausiai tinka sudėtingos šiuolaikinės 
technikos aptarnavimo uždaviniams vykdyti, nes veikia savitarpio pagalbos bei vienas kito pavadavimo principu ir 
padeda ugdyti platesnio profilio darbuotojus. Fizinis darbas svarbus ir įdiegus visišką automatizaciją, tačiau keičiasi jo 
objektas. Naujos pažangios technikos naudojimas ne tik išvaduoja darbininką nuo sunkaus fizinio darbo, pagerina ir 
palengvina jo sąlygas, bet iš pagrindų pakeičia paties darbo pobūdį. Vis svarbesnė darbininko darbo funkcija tampa 
įrengimų ir prietaisų valdymas, jų derinimas ir technologijos procesų kontroliavimas. Daugėja protinio darbo, kuris 
reiškiasi prietaisų duomenų stebėjimu, analize, sprendimu. Taigi šiomis sąlygomis darbininkas turi būti ne tik aukštos 
kvalifikacijos, bet ir plataus profilio. Jis turi mokėti valdyti įvairius įrengimų, mašinų ir automatinių linijų įtaisus. 
Reikalaujama, kad darbininkai gerai išmanytų gamybos pagrindus, mokėtų dirbti su kompiuteriais, bendrauti užsienio 
kalba. Taigi jų žinios padeda likviduoti siauras darbuotojų profesijas, sąlygoja plataus profilio profesijų atsiradimą. Kuo 
didesnė darbuotojo darbinėje veikloje protinio darbo lyginamoji dalis , tuo ilgesnis specialusis jo rengimas šiam darbui.  

Darbo pasidalijimas ir bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių organizavimo sudedamųjų dalių, nes kitos dalys 
tiesiogiai priklauso nuo darbo pasidalijimo formų. Pavyzdžiui, detalus darbo pasidalijimas nulemia siaurą darbuotojų 
specializaciją, darbo vietų įrengimą, darbo metodus ir kt. Nuo funkcinio darbo pasidalijimo formos priklauso darbininkų 
ruošimo profilis ir kvalifikacija, darbo užmokesčio forma, darbo normavimas ir kt [72]. 

 
7.4.Gamybiniai pajėgumai 
 

  Paklausa gimdo gamybą. Paklausos dydis rodo, kokio dydžio gamybinių pajėgumų reikia. Ir atvirkščiai – gamybiniai 
pajėgumai pasako, kiek galima priimti užsakymų. Suprantama, kad gamybiniai pajėgumai turi būti matuojami taip pat 
kaip ir užsakymai. Antraip sunku juos suderinti. 

Jeigu paklausos dydį rodo reikalingų  atlikti darbų kaina per laiko vienetą, tai gamybinių pajėgumų dydį turi rodyti 
galimų atlikti darbų kaina per laiko vienetą : 
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                                          ;
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GPA g=      (7.2) 

 
čia  GPA – gamybiniai pajėgumai; 

Kg  – galimų atlikti darbų kaina; 
T – tam tikras laikotarpis. 
Šis dydis gali būti išreikštas įvairiais matavimo vienetais. Tačiau dažniausiai – tūkst. litų per mėnesį. GPA rodo 

darbų intensyvumą. Suprantama, kad gamybiniai pajėgumai turi išreikšti realią statybos įmonės galią. Realią galią gali 
parodyti tik pirminių statybos įmonės padalinių darbo našumas. Tokie padaliniai yra specializuotos bei kompleksinės 
statybos brigados. Aišku, kad ir brigadų darbo našumą reikia išreikšti galimų atlikti darbų kaina per laiko vienetą: 
 
                                       ;SNI ii.brig ×=      (7.3) 
         čia .brigI  – vidutinis brigados darbo našumas; 

Ni – vidutinis darbininkų skaičius; 
iS  – vidutinis vieno darbininko išdirbis. 

Reali įmonės gamybinė galia lygi visų brigadų darbo našumų sumai: 
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Taip išreikštas gamybinių pajėgumų dydis labai priklauso nuo atliekamų darbo pobūdžio, tiksliau nuo darbų 

medžiaginių sąnaudų. Juo medžiagos brangesnės ir jų lyginamasis svoris kainoje didesnis, tuo didesni pajėgumai. 
Žinoma, tai neatspindi tikrojo darbo našumo, bet dėl statybos produkcijos įvairumo tenka priimti tokią išraišką. Taip 
išreikšta įmonės galia svyruoja. Ji priklauso nuo darbų, nuo užsakymo struktūros. Kitaip sakant, ne tik darbuotojų 
skaičius ir darbo priemonės, bet ir produkcija, darbų specifika nusako pajėgumų dydį. 

Galima išvengti darbų struktūros įtakos. Tuomet brigadų darbo našumą bei įmonės pajėgumą reikia išreikšti ne 
statybų kaina,o vadinamąja statybine grynąja produkcija. Grynoji produkcija – tai darbų kaina be jos medžiaginių 
sąnaudų kainos.Tačiau norint subalansuoti pajėgumus ir užsakymus, reikėtų vertinti ir užsakymų dydį, o tam reikia 
perskaičiuoti statybos kainą į grynąją produkciją. 

Nustatant organizacijos gamybinius pajėgumus ilgesniam planavimo periodui (einamąjam, vidutiniam), praktikoje 
naudojamasi grubesniu jų vertinimo būdu: 

 
    InGP = ,    (7.5) 
 

čia I – organizacijos planuojamas atitinkamo laikotarpio vieno darbutojo išdirbis, Lt (eurais), 
n – planuojamas vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius. 
Čia einamasis laikotarpis – vieneri metai, vidutinis – iki penkerių, ilgalaikis – septyneri ir daugiau metų. 
Šitaip nustatoma potencinė statybos įmonės galia. Jeigu nebus galimybių apsirūpinti personalu ir darbo 

priemonėmis, ji ir liks galimybe. 
Gamybos produkcijos sudarymas. Žinant gamybą ir turimas galimybes (gamybinius pajėgumus), galima nutarti, 

kokius statinius ir kada verta apsiimti statyti. Priimtų statyti statinių sąrašas, kuriame nurodyta statybų ir jų svarbiausių 
etapų kainos bei kalendorinis laikas, vadinamas gamybos programa (7.1 lentelė). 
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7.1 lentelė. “X” organizacijos gamybos programa……..metams 
 

Kalendorius Trukmė 

2001 2002 2003 

Eil. 
Nr. 

Statybos ir jų 
pagrindiniai 
etapai 

Kaina, 
tūkst. 
Lt 
 pra- 

džia 
pab
ai-
ga 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligoninė: 
iš to skaičiaus: 
pamatai 
karkasas 
stogas 
santechnika 
elektrotechnika 
apdaila ir 
aplinka 
inžinerinės 
komunikacijos  
………………
… 
Iš viso 

3500 
 
 500 
1000 
 300 
 300 
 400 
 500 
 500 
 
 

2001 
01.01 
 

20
02 
01.
01 

 
50
0 
 
 
 
 
 
30
0 
 
80
0 

 
 
800 
 
 
 
 
200 
 
1000 

 
 
200 
300 
100 
100 
400 
 
 
1100 

 
 
 
 
20
0 
30
0 
10
0 
 
 
60
0 

      

2. 
3. 

….....................
........... 

             

 
Gamybos programos sudarymas labai atsakingas uždavinys. Nuo jos racionalumo priklauso įmonės veiklos 

rezultatai. Programos racionalumą nustato laukiamas veiklos rentabilumas. Šio uždavinio esmė yra tokia: atsižvelgiant į 
galimybes ir rinką, taip pasirinkti ir išdėstyti statybos bei jos svarbiausius etapus laike, kad įmonė, dirbdama ritmingai ir 
kuo tolygiau išnaudodama savo pajėgumus, gautų kuo didesnį pelną. Statybas paskirstyti į svarbiausius etapus būtina 
tam, kad užsakymus būtų galima subalansuoti su gamybinių padalinių pajėgumais. Vadinasi statybų etapai – darbų 
nomenklatūra – turi atitikti įmonės padalinių specializaciją.  

Ne visus darbus apsimoka įmonei atlikti savo jėgomis. Dažnai daug naudingiau samdyti kitas specializuotas 
statybos įmones – subrangovus. Todėl reikia, kad statybų etapai atitiktų ne tik savų padalinių, bet ir subrangovinių 
organizacijų specializaciją. 

Lietuvoje yra tokia statybos įmonių specializacija: 
1. Inžineriniai tyrimai (geologiniai, hidrometriniai ir pan.). 
2. Projektavimas – pramonės, civilinės, žemės ūkio, kelių, komunalinės statybos, statinių restauravimo; 
3. Žemės darbai. 
4. Inžinerinės komunikacijos: vandentiekis, kanalizacija, šiluma, dujos, elektra. 
5. Aplinkos tvarkymas. 
6. Santechnikos darbai. 
7. Elektrotechnikos darbai. 
8. Technologinių įrengimų montavimas. 
9. Apdailos darbai. 
10. Autokelių statyba. 
11. Tiltų statyba. 
12. Geležinkelių statyba. 
13. Katilinių montavimas. 
14. Aukštos įtampos elektros linijų ir transformatorinių statyba. 
15. Dūmtraukių ir bokštų statyba. 
16. Vandens valymo įrenginių statyba. 
17. Artezinių gręžinių statyba. 
18. Hidrotechninė (krantinių, prieplaukų) statyba. 
19. Statinių restauravimas. 
20. Konstrukcijų ir įrenginių apsauga nuo agresyvios aplinkos. 
21. Automatizuotų valdymo ir apsaugos sistemų įrengimas. 
22. Liftų įrengimas. 
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23. Perdangų pakėlimo būdu ir šliaužiančių klojinių būdu statinių statyba. 
24. Statinių remontas. 
25. Monolitinių pastatų ir statinių statyba. 
26. Bendrieji statybos darbai: pastatų, statinių laikančiųjų ir atitvarinių konstrukcijų įrengimas. 
Statybos organizacijų specializacija kinta. Ji gali būti siauresnė ar platesnė. Tai priklauso nuo konkrečių ekonominių 

sąlygų, paklausos, techninių sprendimų, naujų statybinių medžiagų, technologijos ir pan. Todėl kinta ir darbų 
nomenklatūra. 

Taigi gamybos programai sudaryti reikia statybos procesą (statinius) suskirstyti į atskiras dalis pagal specializuotas 
organizacijas. 

Kadangi kai kurių statinių statyba užtrunka ir keletą metų, tai statybos įmonės gamybinė programa apima keletą 
metų (2-3-5 metus). Laikotarpio pabaigą parodo vėliausiai užbaigiamo statinio statybos pabaiga. 

Suprantama, kad statybos įmonės turi dirbti ritmingai, t.y. jos gamybiniai padaliniai turi būti tolygiai aprūpinami 
darbu. Todėl įmonės turi nuolat priimti naujus užsakymus. Kai tik pirmasis technologinis padalinys (inžinerinės 
komunikacijos, pamatų įrengimas) baigia darbus paskutinėje statyboje, reikia pradėti naujas statybas. Taigi gamybos 
programa yra slanki. Ji nuolat (priėmus naujus užsakymus) pasistumia į priekį. 

Kadangi statiniai skirtingi, skiriasi ir jų darbų struktūra. Pavyzdžiui, vienur daugiau apdailos darbų, kitur mažiau. 
Vienur daugiu gelžbetonio, kitur – mūro. Taigi tenka nuolat pertvarkyti specializuotų padalinių pajėgumus, o tai užima 
nemažai laiko kuo didesnei perspektyvai apskaičiuoti reikalingus atskirų padalinių darbo našumus, jų apkrovimus ir 
palyginti su galimais. Kai tik šie dydžiai vienas kito neatitinka, reikia pertvarkyti specializuotus padalinius: sukurti 
naujas brigadas arba jas perkvalifikuoti.  

Reikalingas darbo našumas (pajėgumai) nustatomas remiantis gamybos programa: 

                                      
i

i
r T

A
I = ;       (7.6) 

          čia Ai – tam tikros rūšies darbų kiekis per tam tikrą laiko tarpą; 
           Ti  -  laikotarpis. 

Sukurta nemažai būdų, kurie padeda parengti racionalią gamybos programą. Apskritai statybos įmonės gamybos 
programos sudarymas yra kalendorinio planavimo uždavinys. Tuo tikslu naudojami kalendoriniai sankaupiniai, linijiniai, 
ciklogramų, tinklinio planavimo modeliai. Optimalių rezultatų paieškos sprendimui naudojami ekonominio–matematinio 
programavimo metodai, o linijiniais grafikais pateikiami sprendimai. 

Rengiant gamybos programą reikia žinoti: 
1. Galimas statybas (užsakymus ir jų struktūrą, t.y. darbų kiekius, jų kainas pagal statybos dalinių specializaciją). 
2. Užsakymų trukmes ir užbaigimo datas. 
3. Statybų rentabilumo lygį. 
4. Galimus gamybinius pajėgumus: specializuotų padalinių darbo našumus. 
5. Atskirų specializuotų srautų kiekvienoje statyboje galimą maksimalų ir minimalų darbo našumą, t.y. kiek 

lygiagrečių tos pačios specializacijos brigadų gali dirbti vienu metu. 
6. Tam tikrų specifinių (kurie gali riboti) išteklių ribas (pvz., betono aprūpinimo pajėgumai ir pan.) ir jų 

normatyvus. 
7. Neužbaigtų statybų likusių darbų kiekius ir jų užbaigimo laiką. Priimti užsakymai diktuoja ne tik tolesnį statybų 

išdėstymą, bet ir jų pasirinkimą. 
Naudojant tinklinį situacijos modelį, gamybos programos sudarymo eiga yra tokia: 
1. Sudaromi atskirų statybų tinkliniai grafikai. 
2. Jie sujungiami į vieną bendrą tinklinį grafiką statybos įmonės mastu specializuotų padalinių perėjimo iš statybos 

į statybą ryšiais. 
3. Apskaičiuojami atskirų padalinių apkrovimo ir bendrojo pajėgumo balansai, specifinių išteklių poreikis, jų ribų 

viršijimas. 
Kai statybos įmonės stato tipinius nesudėtingus statinius (pvz., gyvenamuosius namus, viešbučius, namus), galima 

naudotis ciklogramomis ir nesudėtingais matematinio programavimo (pvz., tiesinio programavimo) metodais. 
Kad būtų lengviau sudaryti racionalią gamybos programą, statybos įmonė turi turėti tam tikrų žinių apie jau 

pastatytus pastatus ar statinius: 
1. Statybų trukmę, savikainą, rentabilumą. 
2. Atskirų darbų etapų atitikimo trukmes, intensyvumą ir rentabilumą. 
3. Sunaudotus išteklius , jų kiekius darbų vienetui . 
4. Svarbiausias klaidas. 
5. Panaudotas naujoves ir jų efektyvumą. 
  Iš statinių duomenų nesunku nustatyti tam tikrus dėsningumus: 
• tarp trukmės ir savikainos. 
• tarp atskirų darbų intensyvumo ir savikainos[83]. 
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7.5. Gamybos išlaidos 

 
Gamybos išlaidos yra kaina visų sąnaudų, reikalingų produkcijai pagaminti ir realizuoti. Būsimoms galimoms 

gamybos išlaidoms apskaičiuoti sudaromos kalkuliacijos. Statybos išlaidų kalkuliacijos vadinamos sąmatomis. Sąmatoje 
nurodytų išlaidų suma sudaro sąmatinę kainą. Ji parodo būsimas vidutines išlaidas. Sąmatoje išlaidos skirstomos pagal 
investicijų ciklo etapus. Etapai kartu rodo ir lėšų paskirtį: 

1. Žemės sklypas. 
2. Finansavimas: procentai už paskolas ir mokesčiai už investuojamą kapitalą. 
3. Projektavimas bei tyrinėjimas. 
4. Statybos darbai. 
5. Įrenginių montavimas ir bandymas. 
6. Nenumatytos išlaidos (atsargos). 
7. Įrengimai ir baldai. 
8. Kitos išlaidos[66,98]. 
Dažnai kitų išlaidų straipsnyje dar numatomos lėšos statybos direkcijai (kai nekompetentingas visuose statybos 

reikaluose užsakovas samdosi specialistus). 
Minėtų išlaidų lyginamieji dydžiai priklauso nuo statinio paskirties. 
Paprasčiausiai nustatyti išlaidas žemės sklypui ir įrenginiams bei baldams. Jų kaina sutariama perkant. Nesunku 

nustatyti atsargas – nustatyti išlaidų dydį. Nenumatytiems darbams reikia pasilikti maždaug 2-10 proc. visos sąmatinės 
statinio kainos. Finansavimo išlaidos – tai paskolų palūkanos bei mokesčiai už investuojamą kapitalą. Taip valstybė 
reguliuoja statinių paklausą – gamybą.  

Sudėtingiausia apskaičiuoti būsimas išlaidas statybos ir montavimo darbams. Šias išlaidas sudaro dvi dalys: 
tiesioginės (kintamosios) ir pridėtinės (pastoviosios). Tiesioginės išlaidos (kintamosios) – tai išlaidos statybos darbams 
atlikti. Jų dydis tiesiogiai proporcingas darbų kiekiui. Bet kokiam darbui atlikti reikia skirtingų išteklių. Tačiau visus 
išteklius nesunkui sugrupuoti: 

• Darbas (išlaidos darbo užmokesčiui). 
• Medžiagos (žaliavos) ir gaminiai (su gabenimo išlaidomis). 
• Mašinos bei darbo įrankiai ir jų remontas. 
• Kuras ir energija. 
• Kiti. 
Kartais kuras ir energija priskiriama prie medžiaginių arba techninių išteklių. Nesunku apskaičiuoti (ar nustatyti 

pagal apskaitos duomenis), kiek ir kokių išteklių atskiriems darbams reikia. Paprastai tokios normos nustatomos 
elementariam darbo vienetui ( m2 ,m3 ir t.t. ). Šios išteklių normos palyginti gana pastovios. Tačiau kiekviena atskira 
statybos įmonė tą ar kitą darbą gali atlikti skirtingai ir panaudotų resursų kiekis skirsis. Tai priklauso nuo esamų sąlygų, 
personalo, darbo priemonių. Todėl išteklių sąnaudų normos gali būti tik vidutinės. Jos turi atspindėti vidutinį statybos 
darbų atlikimo lygį[98]. 

Vidutines išteklių sąnaudų normas visiems statybos darbams turi nustačiusi kiekviena šalis.  
Padauginus reikalingų išteklių sąnaudas iš jų kainos, nustatoma darbo vieneto kaina. Kadangi jų dydis kinta tiesiai 

proporcingai darbo kiekiui, tai jos dar vadinamos kintamosiomis. Išteklių kainos, kitaip nei jų sunaudojimo normos, 
nuolat kinta. Jos atsiranda rinkoje, todėl kasmet reikia išleisti išteklių kainoraščius. 

Kad bet koks gamybos procesas vyktų, jį reikia organizuoti ir valdyti. Šios išlaidos būtinos bendrai veiklai. Jos 
vadinamos pridėtinėmis (arba pastoviosiomis) išlaidomis. Jų dydį lemia ne darbų kiekis, o daugelis objektyvių ir 
subjektyvių veiksnių, kuriuos reikia įvertinti norint vykdyti gamybos procesą (pvz., fiskalinės mokesčių politikos 
veiksnių). 

Pridėtinių išlaidų dydis, skaičiuojant nuo visų tiesioginių išlaidų, yra apytikriai 12-20 proc. Skaičiuojant nuo darbo 
ir mašinų vertės – maždaug 35-45 procentai. 

Vadinasi, norint suskaičiuoti būsimas vidutines išlaidas statybos ir montavimo darbams, reikia: 
• Žinoti darbus ir jų kiekius. 
• Turėti tiems darbams reikalingų išteklių normas. 
• Turėti resursų kainas ir kainų indeksus. 
• Žinoti pridėtinių išlaidų normas. 
Tam tikrą problemą sudaro darbų nomenklatūra. Juk išteklių sąnaudų normos gali tikti tik tam tikram griežtai 

apibrėžtam darbui. Visose šalyse priimta, kad darbų nomenklatūra atitiktų mažiausio gamybinio padalinio - grandies – 
darbą. Kartu tai turi būti užbaigtas gamybos proceso elementas. Tokie elementarūs darbai pagal statinių funkcines dalis 
sugrupuojami į atskirus skyrius. Tai antrasis aukštesnis nomenklatūros hierarchinis lygis. Funkcinės dalys – tai tokios 
pastatų dalys, kurios atlieka tą pačią funkciją, kokia bebūtų pastato paskirtis. Tai pamatai, sienos, perdenginiai, stogas, 
grindys ir kt. Tokiais skyrių pavadinimais išleidžiamos normos. 
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Tarpinėms statinių dalims (kai nekinta darbų nomenklatūra ir jų kiekiai), netgi tipiniams statiniams galima sudaryti 
sustambintas normas (darbo, energijos, atskirų medžiagų bei gaminių grupių) ir apskaičiuoti jų kainas. 

Gana sunku tiksliai įvertinti projektavimo darbų vertę. Pagrindinę šių išlaidų dalį sudaro darbo sąnaudos. Beveik 
pusę išlaidų sudaro medžiagos ir gaminiai. Kitą pusę maždaug po lygiai – darbas ir mašinos. Projektavimas - kūrybinis 
darbas. Kiekvienas statinys kuriamas skirtingam užsakovui, jų skirtingi norai bei reikalavimai, skirtingos statybų 
sąlygos. Todėl labai sunku nustatyti objektyviai pagrįstas sąnaudų normas. Praktiškai visose šalyse patirties būdu 
sudaromos sustambintos orientacinės projektavimo kainos. Jos dažniausiai išreiškiamos procentais nuo statinio 
sąmatinės kainos, atsižvelgiant į statinių paskirtį. 

Taigi numatomoms vidutinėms išlaidoms (gamybos) nustatyti sudaromos sąmatos. Jos pagrindas yra –galutinei 
sutartinei kainai nustayti[66]. 

 
Gamybos išlaidų sąmata. Savikaina. Amortizacija. Gamybos išlaidas sudaro visos įmonės išlaidos, reikalingos 

sytartyse numatytiems statiniams pastatyti (ar statybos darbams atlikti) ir užsakovams perduoti. Jos sudaro statinių (ar 
darbų) savikainą. Savikaina yra kainų nustatymo pagrindas, todėl apie tai jau kalbėta kainodaros skyriuje. Kaip buvo 
minėta, vidutinei statinio ar atskirų jo elementų bei darbų vertei nustatyti sudaromos sąmatos. Pagal sąmatose 
apskaičiuotas išlaidas (tiesiogines ir pridėtines) galima prognozuoti tolesnių metų gamybos išlaidas. Tačiau artimiausių 
(pirmųjų ir antrųjų) metų numatomas gamybines išlaidas reikia apskaičiuoti tiksliau.  

Patikslinti numatomų išlaidų dydį reikia, nes sąmatose: 
1) Nustatytas vidutinis tiesioginių (kintamųjų) išlaidų dydis; vidutinės išteklių normos ir kainos. Tuo tarpu išlaidos 

mechanizmams ir darbui (tam tikra dalimi ir medžiagomis) priklauso nuo konkrečios darbų technologijos; 
2) pridėtinės (pastoviosios) išlaidos apskaičiuotos taip pat vidutinės – pagal vidutinę normą; 
3) atskirai neišskirtos amortizacinės išlaidos. Šios išlaidos turi tikslinę paskirtį – atstatyti transporto, įrengimų ir 

statinių nusidėvėjimą.  
Taigi sąmatose numatytas išlaidas reikia patikslinti. Patikslintos sąmatos, atsižvelgiant į realias statybos sąlygas, 

vadinamos gamybinėmis sąmatomis. Jeigu statybos įmonė sudarė sutartį visam statybos ciklui, t.y. kartu su 
projektavimu, tuomet jau projektavimo metu reikia sudaryti statybines sąmatas. Gamybinės sąmatos – tai statinių 
savikainos skaičiavimai. Savikainos išlaidos suskirstytos į dvi pagrindines dalis: tiesiogines ir pridėtines. Tiesioginėms 
išlaidoms nustatyti reikia turėti: 

1) tikslų darbų žiniaraštį. Artimiausiems statybos metams jis visuomet sudarytas, nes be brėžinių neįmanoma 
užsakyti reikalingų išteklių; 

2) žinias apie atskirų įrengimų techniką bei technologiją; 
3) išteklių normas atskiriems išteklių variantams; 
4) žinių apie išteklių įsigijimo sąlygas, t.y. konkrečias jų kainas su pristatymo į statybos vietą išlaidomis; 
5) darbų vykdymo kalendorinį grafiką. 
Žinant per tam tikrą laikotarpį numatomų atlikti darbų kiekį (Ai), išteklių sunaudojimo normas numatytam darbų 

atlikimo variantui (nij) ir išteklių kainas (kj) galima apskaičiuoti gamybos išlaidas: 
a)   medžiagoms: 
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čia Ai – darbų kiekis; k,t,d,m
ijn  – tam tikro išteklio gamybinė norma; k,t,d,m

ijk  – 
tam tikro išteklio rinkos kaina (statybos vietoje). 
Sudėtingiau apskaičiuoti pridėtines išlaidas. Čia reikia skirti išlaidas, susidarančias statybos vietoje, ir bendrąsias 

visos įmonės išlaidas. Pirmąsias sunku priskirti kuriam nors konkrečiam darbui, o antrąsias – kuriai nors konkrečiai 
statybai. 

Atskiros statybos pridėtines išlaidas sudaro:  
1. Statybos valdymo išlaidos. 
2. Laikini pastatai ir įrenginiai. 
3. Darbininkų atvežimas. 
4. Darbininkų maitinimas. 
5. Darbininkų draudimas. 
6. Objekto draudimas. 
7. Statybos aikštelės ir inžinerinis aprūpinimas. 
8. Statybos ir darbo apsauga. 
9. Medžiagų gedimas. 
10. Prastovos. 
 
Įmonės pridėtines išlaidas sudaro: 
1. Įmonės valdymo išlaidos. 
2. Bendrosios ūkinės išlaidos (negamybinių fondų bei patalpų nuoma, amortizacija*, kokybės valdymas, kadrų 

rengimas, gamybos projektavimas ir pan.). 
3. Skolos ir įsipareigojimai. 
Smulkesnis bendrų pridėtinių išlaidų sąrašas: 
1. Valdymo personalui išlaikyti. 
2. Reklama. 
3. Darbininkų atvežimas. 
4. Turto mokesčiai. 
5. Komunalinės ir ryšio paslaugos. 
6. Procentai už paskolas. 
7. Patalpų nuoma ir draudimas. 
8. Bendrų įmonės statinių amortizacija. 
9. Konsultacijos. 
10. Kanceliarinės išlaidos. 
11. Mažavertis inventorius. 
12. Darbo normavimas. 
13. Kokybės valdymas. 
14. Priešgaisrinė sauga. 
15. Socialinis draudimas. 
16. Visuomeninė veikla ir kt. 

* pagrindinių darbo priemonių (pastatų, įrengimų, įrenginių) fizinis ir moralinis nusidėvėjimas. 
Pridėtinėms išlaidoms apskaičiuoti sudaromos atskiros sąmatos. Norint gauti visą statinių savikainą, paprastai 

bendros pridėtinės išlaidos paskirstomos atskiroms statyboms proporcingai jų tiesioginių išlaidų sumai (7.3 pav.). 
Amortizaciniai atskaitymai (nusidėvėjimas) nustatomi tik ilgalaikiam turtui, nes gamybos (paslaugų) procese jis 

dalyvauja kelis ar net keliolika kartų ilgiau nei metus, o savo vertę į naujai kuriamą produktą perneša dalimis, t. y. 
nusidėvi palaipsniui. Nusidėvėjimas (Am) nustatomas tiek materialiajam, tiek nematerialiajam turtui dažniausiai 
tiesiogiai proporcingu būdu pagal tokias formules: 
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čia V1 –turto įsigijimo vertė rinkos kaina; 
V2 –likvidacinė turto vertė – ne daugiau kaip 10 proc. jo pradinės vertės; 
T – ekonomiškai naudingas turto tarnavimo laikas, metais.  
Nematerialialam turtui likvidacinė vertė V2 neįvertinama, nes jis jos neturi. 
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Praktikoje nusidėvėjimui nustatyti (kilnojamojo turto) dar naudojamas produkcijos metodas:  
 

 
maxP

PV–V
A

⋅
= 21 ,      (7.13) 

 
čia A –nusidėvėjimo suma, tenkanti pagamintai produkcijai; 
P – per ataskaitinį laikotarpį pagamintos produkcijos kiekis; 
Pmax –maksimalus gamybos priemone pagamintos produkcijos kiekis. 
Trumpalaikiam turtui nusidėvėjimas neskaičiuojamas, nes gamybos (paslaugų) procese jis dalyvauja iki vienerių metų ir 
perneša visą savo vertę į naujai kuriamą produktą (prekę)[66].  

 
* kaina Lt 
7.3 pav. Savikainos ir kainos nustatymo schema 
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Analizuojant schemą (7.3 pav.) matome, kad savikainą sudaro tiesioginės ir pridėtinės išlaidos. Prie jos pridėjus 
pelną (arba pelno normatyvą), gauname kainą. Tačiau tai nėra galutinė  
produkto (prekės)  kaina. Ją didina pridėtinės vertės mokestis (jį sumoka paskutinis vartotojas), akcizo, muito mokesčiai, 
jeigu jais apmokestinama firma. 

 
 
 
 
7.6. Įmonės finansų ir socialinės programos 

 
Pagrindinė aprūpinimo, užsakymo sąlyga – plati klientūra. Tai ne tik garantija, bet ir pasirinkimo teisė. Apsirūpinti 

užsakymais – vadinasi apsirūpinti darbu. 
Plačią klientūrą garantuoja geras įmonės vardas, jos prestižas. Gerą vardą galima įgyti tik geru darbu, dėmesiu 

vartotojui. Darbą parodo įmonės produkcija. Statybos produkciją – statinį – nusako trys jos svarbiausieji požymiai: 
kaina, kokybė ir trukmė. Kad statiniai (ar atliekami darbai) galėtų išlaikyti kitų statybos įmonių konkurenciją, reikia 
nuolat tobulinti jų architektūrinius bei konstrukcinius sprendinius, statybos procesus. Tai gerina statinių kokybę, mažina 
jų savikainą bei statybos trukmę[67]. 

Kokybė, savikaina ir trukmė nulemia statinių kainą. Kainų reguliavimas – kainodara – labai svarbi rinkos valdymo 
sąlyga. Norint tobulinti projektus , gerinti statinių kokybę, reikia objektyvių žinių. Svarbiausios žinios yra apie statinių 
eksploatacines savybes.  

Svarbus rinkos “užkariavimo ginklas” yra reklama (marketingo sudėtinė dalis). Apie įmonės veiklą, jos galimybes, 
pasiekimus turi žinoti visuomenė, ypač potencialūs statytojai. Reklama – tai pasiekimų bei galimybių programa. 
Reklamos galimybės labai plačios: televizija, radijas, spauda, parodos, internetas ir t.t. 

Konkretesnių žinių – galimų statybų bei statytojų sąrašą – galima gauti iš specialių informacinių firmų. Galima tokį 
sąrašą sudaryti patiems. Gana paplitęs būdas – galimiems statytojams išsiųsti informaciją – reklamą (internetu). Joje 
paprastai pateikiamos tokios žinios: 

1. Statybos įmonės adresas, galimybės, specializacija. 
2. Statomų statinių arba atliekamų darbų nomenklatūra. 
3. Darbų bei statinių, kuriuos vykdant įmonė turi sukaupusi turtingos  patirties  , sąrašas. 
4. Didžiausias darbų kiekis, kurį įmonė galėtų atlikti artimiausiu laiku bei ateityje. 
5. Svarbiausi pastatyti statiniai, jų charakteristika[68]. 
Beje, svarbiausia marketingo dalis yra kainodara. Kainodara – tai kainų, jų lygio bei santykio nustatymo procesas. 
Produkcijos vertę nusako kaina – tai piniginė prekės vertės išraiška. Kainą diktuoja rinka, vartotojas, o ne 

gamintojas. Gamybos išlaidos yra žemutinė kainos riba. Viršutinė kainos riba svyruoja. Ją rodo galimas pelnas, pridėtas 
prie gamybos kraštų. 

Pelnas priklauso nuo rinkos (paklausos ir gamybos), produkcijos kokybės, darbo spartos. Rinką reguliuoja ne tik 
vartotojai, bet ir valstybė. Ji tai daro per užsakymus (didėja paklausa) ir per mokesčius (mažėja arba didėja pelnas). 
Vadinasi pelną nusako trys veiksniai (7.4 pav.). 

 
 
 

                                 Rinka                                                               Valstybės 
                                                                                                         ekonominė 
                                                                                                         politika 
                                                  
                                                    Gamybos išlaidos 
 
7.4 pav. Kainos priklausomybės schema 
 

Nuo vartotojų vertinimo rinkoje ir valstybės ekonominės politikos priklauso galutinė statinio kaina, kartu ir įmonės 
veiklos pelningumas. Skirtumas tarp kainos ir gamybos išlaidų sudaro pelną. Todėl vartotojų vertinimas nulemia 
pelningumą. Pelningumas skatina perkelti lėšas iš vienos (ne tokios pelningos) į kitą (pelningesnę) ūkio šaką. Taip ir 
valdoma ekonomika – ji vadovaujasi visuomenės poreikiais. Taigi, norint reguliuoti kainas, reikia žinoti du dalykus: 

• būsimos gamybos išlaidas - žemutinį kainos lygį; 
• galimas rinkos kainas - viršutinį reguliuojamą kainos lygį. 

Įvertinus tai nesunku suvokti, kodėl marketingo darbai turi būti vykdomi nuo veiklos pradžios iki jos pabaigos. 
Kai poreikiai bei galimybės tinka ir užsakovams, ir rangovams, sudaroma sutartis. Sutartys sudaromos tarp visų 

statybos proceso dalyvių: užsakovo ir generalinio rangovo, generalinio rangovo ir subrangovų, rangovų ir tiekėjų ir pan. 

Kaina 
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Kartais jas pasirašo tik dvi šalys. Tačiau sutartis sudaroma ir kaip trišalė sutartis, kai viena šalis reikalauja garantijos. 
Garantiją užtikrina trečioji šalis – garantas. Jis įsipareigoja už tam tikrą mokestį atlyginti galimus nuostolius, jei nebus 
įvykdytos sutarties sąlygos. Garantu dažniausiai būna draudimo organizacija, ar bankas, jei jiems priimtinos sąlygos 
(pvz., tinkamas užstatas). 

Tarp užsakovo ir rangovo gali būti sudaromos įvairių tipų sutartys. Tai priklauso nuo to, kokių investicijų proceso 
dalį rangovai apsiima atlikti [92]. 

Gali būti sudaromos tokios sutartys: 
1. “Pilna” (totalinė, baigmės). Šiuo atveju statybos įmonė apsiima atlikti visus investicijų proceso darbus – nuo 

sklypo gavimo iki raktų perdavimo (žemės sklypas – įrenginiai – projektas – pastatas ir įrengimų montavimas bei 
derinimas). 

2. Generalinė. Šiuo atveju užsakovas sudaro sutartį visiems statybos ir montavimo darbams su vienu rangovu, o 
pastarasis su subrangovais. 

3. Dalinė. Šiuo atveju užsakovas atskirai sudaro sutartis kiekvienam statybos etapui. 
Sutartyje numatoma: 
1. Darbo apimtis, kaina ir kokybė. 
2. Darbo trukmė: pradžia ir pabaiga. 
3. Darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarka, galutinis statinio priėmimas ir atsiskaitymas. 
4. Garantiniai įsipareigojimai ir sankcijos už sutarties nevykdymą. 
5. Sutaries keitimo sąlygos. 
6. Garantinis laikotarpis. 
7. Ypatingos sąlygos. 
Visus ginčus tarp užsakovo ir rangovo sprendžia valstybinis arbitražas. Arbitražas – toks ginčų sprendimo būdas, 

kai šalys kreipiasi ne į teismą, o į trečiąjį asmenį – arbitrą. Jis gali būti renkamas šalių susitarimu arba skiriamas 
įstatymo numatyta tvarka. Pastarasis ir vadinamas valstybiniu arbitražu. 

Finansų programa. Gamybos programą reikia įvykdyti. Produkcija pagaminama gamybos procese. Kad šis 
procesas vyktų, statybos įmonė turi įsigyti reikalingų gamybai išteklių: darbo priemonių, medžiagų, detalių, elektros 
energijos, kuro, transporto, samdyti personalą. Už visa tai reikia sumokėti. 

Sąskaitos pateikiamos ne tik už kasdienines išlaidas, bet ir už skolas. Skolos atsiranda įsigyjant pradinį turtą – 
transportą, statinius, mechanizmus ir pan. Todėl reikia atsilyginti akcininkams, išpirkti obligacijas arba grąžinti bankų 
paskolas, turi būti sumokami valstybės ir savivaldybių nustatyti mokesčiai. 

Be to, įmonė turi išlaikyti konkurenciją; didėjant paklausai, reikia plėsti gamybinius pajėgumus. Tam reikia naujų 
papildomų lėšų. Jos grįžta tik vėliau. Taigi įmonė visada turi turėti pakankamai lėšų, nes jos yra veiklos variklis. 

Vadinasi antrasis didelis pavojus įmonei – likti be lėšų (pirmasis - likti be užsakymų). Jei įmonė nepajėgia apmokėti 
sąskaitų, ji priversta bankrutuoti (Lietuvos įstatymai skelbia, kad jeigu įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai 50 proc. 
viršija jos trumpalaikį turtą, galima skelbti bankrotą) Todėl įmonės vadovybė ir jos savininkas visada turi žinoti, ar turės 
pakankamai lėšų prisiimtai gamybos programai įvykdyti, skoloms ir mokesčiams sumokėti, ar teks ieškoti papildomų. 
Tam tikslui statybos įmonė privalo sudaryti antrąją finansų programą. Ši programa parodo, kiek kiekvienais metais 
įmonė realiai gali tikėtis pajamų, ar jų pakaks padengti būtinoms išlaidoms, kiek gali likti įmonės plėtrai.  

Skirtumą tarp įmonės pajamų ir visų gamybos išlaidų (gamybos išlaidų) sudaro grynosios pajamos arba pelnas. 
Pelno santykis su įmonės turtu parodo įmonės veiklos ekonominį efektyvumą – rentabilumą: 

     

   
AFPF

pr
+

= ,    (7.14) 

 
čia r – rentabilumas; p – pelnas; PF – pagrindinio (pastovaus kapitalo) vertė;  
AF – apyvartinio (kintamojo kapitalo) vertė. 
Kartais, kai turtas nedidelis (darbo priemonės naudojamos arba atliekamiems darbams mašinų nereikia), įmonės 

ekonominis efektyvumas nustatomas lyginant pelną su gamybos išlaidomis (GI) (savikaina): 
 

   
GI
pr =      (7.15) 

 
Taigi finansų programos sudarymo tikslas - išaiškinti ir parodyti įmonės pajamas, įplaukas, visas išlaidas ir nustatyti 

galimą laukiamą pelną bei veiklos rentabilumą. 
Atskirai parodomas grynųjų pajamų (pelno) paskirstymas. Toks dokumentas vadinamas biudžetu (pranc. boidett – 

odinis krepšys). Stokojant lėšų, nurodomas ir jų padengimas. 
Norint sužinoti laukiamą pelną, reikia sudaryti pajamų ir išlaidų sąmatas – kiek ir už kokią kainą atliksime darbų ir 

kiek realiai tai kainuos. 
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Statybos įmonės pajamos yra iš užsakovų gaunami pinigai, išlaidos – reikalingos lėšos darbams atlikti. Vadinasi 
finansinių skaičiavimų pagrindas yra gamybos programa. Todėl finansų programa sudaroma tokiam pat laikotarpiui, 
kaip ir gamybos programa. Ji taip pat slanki – kasmet pasislenka vienais metais į priekį. Pirmiesiems metams galima 
sudaryti gana tikslų finansų planą, tolesniems – prognozes, nes tokia yra ir gamybos programa. 

Taigi įmonės finansų programos tikslas (perspektyvinis finansų planas) - subalansuoti pajamas ir išlaidas bei 
paskirstyti pelną. 

Įmonės biudžetui sudaryti reikia:  
1) apskaičiuoti pajamas (sudaryti pajamų sąmatą); 
2) apskaičiuoti išlaidas (sudaryti išlaidų sąmatą); 
3) nustatyti pelną;  
4) paskirstyti pelną ir nustatyti paskolų poreikį. 
Tai svarbiausieji finansų programos sudarymo uždaviniai[71]. 
Pajamų ir įplaukų sąmata. Statybos įmonės pajamos - tai užsakovų apmokėjimai už atliktus darbus. Dažniausiai 

apmokama kas mėnuo arba už baigtus statinių konstrukcinius elementus (pamatus, karkasą, stogą ir pan.). Rečiau – už 
visiškai baigtus statinius. Pastaruoju atveju statybos įmonė turi naudotis paskolomis. Atsiskaitant dažniau, lėšas nuolat 
papildo užsakovai. 

Kai sutartyse nurodyta tvirta statinių kaina, apskaičiuoti vidutinį numatomą pajamų dydį nesunku – tereikia padalyti 
kainą iš trukmės: K/T. Tačiau toks galimų pajamų vertinimas tinka tik tolesnei perspektyviai, nes statybos darbai 
vykdomi netolygiai. Iš pradžių darbai vyksta lėčiau, intensyvėja ir pabaigoje gęsta. Lėšų judėjimo schema parodyta 7.5 
paveiksle. 

 
7.5 pav. Lėšų judėjimo schema 
 

Reikia įvertinti ir darbų atlikimo (pajamų gavimo) būdą. Tai gali parodyti kalendorinis statybos grafikas. 
Sudarant sutartis be tvirtos kainos, tiek užsakovas, tiek rangovas turi žinoti bent orientacinę kainą ir kalendorinį lėšų 

poreikį. Todėl visuomet prie sutarties pridedami kalendoriniai pagrindinių statybos etapų ir jų kainų grafikai. Jie būna 
apytiksliai (analogų ar sustambintų normatyvų pagrindu, kai nėra projekto) arba gana tikslūs (kai projektas yra). 
Vadinasi būsimas pajamas galima sužinoti iš sutarčių. 

Jau minėta, kad gamybos programos neįmanoma sudaryti (balanso su galimybėmis požiūriu), nepaskirsčius statinių 
į technologinius etapus. 

Etapų apimtys išreiškiamos jų kaina. Taigi gamybos programa taip pat parodo statybos įmonės pajamas. 
Suprantama, kad abu šie dokumentai turi būti suderinti. 

Pirmiesiems statybų metams pajamas reikia apskaičiuoti tiksliau. Darbo brėžiniai visuomet yra parengti antraip 
neįmanoma užsakyti medžiagų, transporto, sudarinėti sutarčių su subrangovinėmis organizacijomis. Todėl artimiausių 
metų pajamos tikslinamos pagal darbo brėžinius, t.y. jau turint tikslius darbų žiniaraščius (7.2 lentelė). 
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7.2 lentelė. “X” organizacijos finansų programa……….m. 
 

Kalendorius 
    20... 20.... Eil. 

Nr. 
Statybos ir jų etapai Kaina, 

tūkst. Lt 
    

 I II  III IV V  VI VII VIII 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  3.          Ligoninė                                        3500  

iš to skaičiaus:           
-inž. komunikacijos                      500                     500 
-pamatai                                        500                     500 
-karkasas                                     1000                                 1000 
-stogas                                           300                                               300 
-apdaila                                         400                                                            400 
-vidaus santechnika                      300                                                 100     200 
-vidaus elektrotechnika                400                                                 100     300 
-aplinka                                         100                                                           100 
 4.          - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
 5.          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Iš viso                                              15000       3000    4000     4100      3000    3000   3500  4100  4000 
 

Tai ta pati gamybos programa, tik patikslinti artimiausi metai. Be pajamų, kurios gaunamos iš ūkinės veiklos, įmonė 
gali turėti kitų įplaukų. Jas taip pat reikia sąmatoje parodyti[132]. 

Socialinė programa Kiekvieną įmonę sudaro žmonės. Įmonė jiems tiek gera, kiek aukšta jų gerovė. Kuo aukštesnė 
gerovė, tuo kūrybiškiau dirbama. Žmonės sukuria produkciją (projektus) jos gamybos techniką ir technologiją. Todėl 
sutelkti gerą personalą, sukurti darbštų kūrybišką kolektyvą yra  svarbiausias vadovybės uždavinys. 

Geras kolektyvas sukuriamas bei išugdomas nuolatiniu dėmesiu žmogui. Žmogus dirba norėdamas gražiau, geriau 
gyventi. Todėl pirma labai svarbi sąlyga yra geras uždarbis. Esant beveik vienodiems atlyginimams, žmonių pasirinkimą 
nulemia pats darbas, jo turinys, darbo sąlygos, tarpusavio santykiai ir galimybė atstatyti jėgas. Kai uždarbio poreikis 
nėra pirmaeilis, žmogaus pasirinkimą nulemia kaip tik pastarieji veiksniai. Nuo sąlygų ir santykių priklauso darbuotojo 
savijauta, sveikata. Be sveikatos ir geros nuotaikos negali būti aktyvumo, o be aktyvumo – gerų darbų rezultatų. Taigi 
socialinė pažanga ugdo darbštų kūrybišką kolektyvą, o tai drauge - produktyvumo laidas. 

Socialinės pažangos sritį galima suskirstyti į tris dalis: 
1. Darbo: 

     darbo turinys (darbuotojų klasifikacija, personalo mokymas). 
     darbo sąlygos bei darbo apsauga (sveikata). 
     darbo atlyginimas (pragyvenimo lygis). 

2. Aktyvumo ugdymo: 
     dalyvavimas savivaldoje (bendradarbiavimo santykiai). 
     kūrybinės saviraiškos ugdymas. 
     materialinis ir moralinis skatinimas. 

3. Jėgų atstatymo: 
     buitinės sąlygos. 
     poilsio sąlygos. 
     sporto ir meno saviveikla. 
Galima ir kitokio grupavimo schema. Pavyzdžiui, pagal poveikio būdus – vadovavimo metodus: 
1. Administracinės priemonės. 
2. Ekonominės priemonės. 
3. Psichologinės priemonės. 
Svarbu, kad grupavimas turėtų aiškų loginį pagrindą. 
Kiekvieną grupę reikia apibūdinti tam tikrais kiekybiškais ar kokybiškais rodikliais. Jų kitimas parodo socialinę 

įmonės pažangą. Įmonės vadovybė privalo analizuoti ir nustatyti veiklos rezultatų ryšį su šiais socialinės raidos 
rodikliais. Tuomet galima valdyti (planuojant bei įgyvendinant reikiamas priemones) socialinius procesus pagal veiklos 
rezultatus. Kitaip sakant, galima objektyviai, skiriant daugiau dėmesio personalui, gerinti veiklos rezultatus. Šį darbą 
įmonėse valdininkams padeda įgyvendinti socialinės tarnybos. 
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Socialinės pažangos priemonės išplaukia iš įmonės socialinės politikos. Politiką formuoja ne vien vadovybė. 
Kasmet tarp įmonės darbuotojų (paprastai jiems atstovauja profsąjungos) ir vadovybės sudaroma sutartis (dažniausiai ji 
vadinama kolektyvine). Čia ir numatomos visos socialinės pažangos priemonės. Jeigu vadovybė sutarties reikalavimų 
nevykdo, konfliktą leidžiama spręsti streikais. 

Pasaulinė praktika rodo, kad ten, kur vykdoma pažangi socialinė politika, įmonės nepatiria ekonominių negandų. 
Šioje srityje galima nemažai pasimokyti iš Japonijos, JAV, Vokietijos, Skandinavijos, kitų šalių patirties. Čia įmonės 
įveda lengvatas butams, maitinimui, poilsiui, socialinės garantijas ligų ar gamybinių traumų atvejais, sukuria savo 
buitinio aptarnavimo tinklą, turi savo socialinę infrastruktūrą[18]. 

Statybos darbuotojai. Žmonės, turintys gamybinio patyrimo, yra pagrindinis visuomeninių gamybinių jėgų 
elementas. Todėl sėkmingas statybos ir montavimo organizacijų funkcionavimas labai priklauso nuo aukštos 
kvalifikacijos darbininkų, specialistų kitų darbuotojų. 

Nuolat didėjant kapitalinės statybos apimčiai, darbuotojų parinkimas turi ypatingai svarbią reikšmę. Dėl didelio 
darbo imlumo pusė darbininkų darbus atlieka rankomis; dėl to trečdalis visų statybos ir montavimo darbų sąnaudų tenka 
gyvajam darbui. Tai daugiau kaip du kartus viršija gyvojo darbo sąnaudas pramonėje. Statybai būdingas didesnis darbo 
išteklių poreikis. Neatsitiktinai šioje gamybos šakoje dirba daugiau kaip 11 proc. visų šakų darbuotojų. Jie gamina 
maždaug 11 proc. bendro visuomeninio produkto. 

Statybos darbuotojams priklauso statybos ir montavimo organizacijų , statybos valdymo, mokslinių ir projektavimo 
organizacijų darbuotojai. 

Statybos ir montavimo organizacijų darbuotojai - tai gamybinių, statybos ir montavimo susivienijimų, firmų, namų 
statybos kombinatų, statybos ir montavimo bei statybos valdybų ir kitų organizacijų aparato darbuotojai, pagalbinės 
gamybos, aptarnaujančių ir kitų ūkių (autotransporto, gamybinio-technologinio komplektavimo valdybų, gyvenamųjų 
namų ir komunalinių įmonių, kultūros švietimo ir kitų ir vaikų įstaigų) personalas. 

Darbuotojų poreikis skaičiuojamas, planuojamas ir apskaita vedama pagal šias darbuotojų kategorijas: darbininkai, 
specialistai, tarnautojai, techninis personalas, apsaugos darbuotojai. 

Mokslo ir technikos pažanga bei statybos industrializavimas keičia statybininkų darbo pobūdį, jų sudėtį ir struktūrą: 
daugėja mechanizatorių ir montuotojų, santykinai mažėja kvalifikuotų tradicinių statybos profesijų ir transporto 
darbininkų[8]. 
 
7.7. Marketingas 

 
Marketingo samprata. Marketingo samprata sukurta Jungtinėse Amerikos Valstijose XX amžiaus pradžioje, 

plečiantis pramonei, atsiradus gamybos konkurencijai. Šios sąlygos ir vertė ieškoti naujų rinkos veiklos valdymo būdų 
bei metodų. Marketingas buvo įtrauktas į visas verslo funkcijas: nuo rinkos reikmių tyrimo iki gaminio dizaino ir 
pardavimų strategijos bei pirkėjo aptarnavimo[135].  

Marketingas greitai paplito labiausiai ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse: Japonijoje, JAV ir Vakarų Europos 
valstybėse. Pokomunistinėse šalyse marketingas dar yra nauja sąvoka, tačiau ji greitai skverbiasi į buvusių valstybių 
įmonių vartoseną. 

Lietuvoje marketingas tapo aktualus atkūrus Nepriklausomybę, pradėjus dirbti rinkos ekonomikos sąlygomis. 
Marketingą nelengva aiškiai apibūdinti, kaip antai gamybą ar pardavimus. Kai kas mano, kad marketingas ir pardavimai 
– vienas ir tas pat. Iš dalies jie teisūs. Tačiau pardavimai yra tik vienas marketingo aspektas. Marketingą sudaro 
produktų kūrimas ir jų pristatymas pirkėjui, kainų nustatymas, paskirstymas, reklama, ryšiai su visuomene, pirkėjų 
aptarnavimas ir daugelis kitų dalykų. Marketingas prasideda prieš atsirandant produktui ir tęsiasi jį pardavus. 
Marketingas įtrauktas į beveik visus bendrovių atliekamus darbus. Pagal JAV vadybos asociacijos pateiktą apibrėžimą, 
„marketingas yra procesas, kurį sudaro planavimas ir vykdymas tokių dalykų, kaip idėjų, prekių ir paslaugų 
generavimas, įkainojimas, reklama ir paskirstymas, siekiant mainų, kurie patenkintų individų ir organizacijų 
tikslus“[68]. 

JAV vadybos ekspertas Piteris Druckeris apie marketingą yra šitaip pasakęs: „kadangi jo tikslas – sukurti pirkėją, tai 
verslo įmonės turi atlikti dvi ir tiktai dvi pagrindines funkcijas: marketingo ir naujovių diegimo[99].  

Marketingas – išskirtinė verslo funkcija. Verslo įmonė skiriasi nuo kitų organizacijų tuo, kad ji parduoda prekę 
arba paslaugą. Nei bažnyčia, nei armija, nei mokykla, nei valstybė to nedaro. Visos organizacijos, kurių darbas yra 
parduoti prekes arba paslaugas, yra verslo įmonės. O tos organizacijos, kuriose marketingo nėra ar tėra jo užuomazgos, 
nėra verslo įmonės.  

Taigi pagrindinė marketingo idėja – orientuoti rinką, padėti firmai nustatyti produkcijos, kuri būtų parduota, 
nomenklatūrą ir kuo geriausiai visa tai organizuoti. Kiekvieno mūsų gyvenime gausu marketingo elementų. Jei norime 
ką nors parduoti, ieškome pirkėjo, aiškinamės prekės pasiūlos ir paklausos reikalus.  

Šiuolaikinis marketingas – tai kompleksinė ekonominė veikla rinkoje. Specialioje literatūroje esama daug šios 
sampratos apibrėžimų, aiškinimų. Manytume, kad: 
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Marketingas – tai tiesioginių ir atgalinių gamintojo ryšių su rinka sistema, leidžianti užtikrinti maksimalų mokslo ir 
gamybos ryšį su rinkos reikalavimais, sumažinti neapibrėžtumą parduodant produkciją.  

Kitaip tariant, marketingas – tai įmonių veiklos organizavimo ir valdymo sistema, kuria stengiamasi atsižvelgti į 
visą rinkoje vykstančių procesų kompleksą. Pasitaiko ir abstraktesnių apibrėžimų, išryškinančių ne tiek marketingo 
veiksmus, kiek jų pasekmes: 

Marketingas – tai neapibrėžtumo mažinimo procesas; tai pirkėjo formavimas; tai paklausos ir pasiūlos balansavimo 
formavimas; tai vartotojų poreikių tenkinimas per mainus;ir kt. 

Taigi marketingą galima apibūdinti įvairiai, tačiau beveik kiekviename apibrėžime vienaip ar kitaip paminimi du 
momentai: pirma marketingas orientuotas tenkinti vartotojų poreikius, antra, šie poreikiai tenkinami per mainus. Kartais 
apibrėžime dar akcentuojama galimybė realizuoti pardavėjo tikslus, kiti marketingo bruožai.  

Vystantis marketingo mokslui, atsirado ir išryškėjo keletas prekybinių koncepcijų. 
Svarbiausios iš jų yra: 
1. Prekės koncepcija; 
2. Pardavimo koncepcija; 
3. Marketingo koncepcija. 
Visos jos išsirutuliojo viena iš kitos, perimdamos daugelį ankstesniosios teiginių. Tačiau naujos koncepcijos 

atsiradimas nereiškė, kad ankstesnioji yra visiškai paneigta. Kiekviena verslo įmonė vadovaujasi tam tikra marketingo 
koncepcija, kurią galima būtų apibūdinti kaip į vartotoją orientuota tikslinė įmonės (firmos) ar žmogaus filosofija.  

JAV mokslininkas P. Kotleris išskiria šias marketingo koncepcijas: gamybos, prekių, pardavimo, marketingo, 
socialinio-etinio marketingo. Tai kokia šių koncepcijų esmė?[149]  

Gamybos koncepcija – tai įmonės valdymo orientacija, teigianti, jog vartotojai palankūs prekėms, kurios plačiai 
paplitusios, nebrangios, todėl tobulintina jų gamyba ir pateikimas. 

Įgyvendinant šią koncepciją, didėja gamybos mastai, galima organizuoti masinę gamybą, o kartu mažėja gamybos 
išlaidos ir prekės kaina. 

Prekės koncepcija – tai firmos valdymo orientacija, teigianti, jog pačios prekės savybės garantuoja perkamumą. 
Tai reiškia, kad firmos siūlomosios prekės yra pirkėjams būtinai reikalingos. Juos visiškai patenkina prekės kokybė 

ir kaina. Rinka turi pakankami informacijos apie analogiškas konkurentų prekes, žino jų savybes. Tačiau, laikantis šios 
koncepcijos, svarbūs pirkėjų požiūrio pasikeitimai į siūlomą prekę, nes gali atsirasti alternatyvių gaminių, galinčių 
pakeisti seną prekę.  

Pardavimo koncepcija – tai tokia valdymo orientacija, kai manoma, kad prekės bus pakankamai gerai perkamos 
tik firmai deramai stengiantis.  

Laikydamasi šios koncepcijos, firma vadovaujasi nuostata, kad tam tikrais veiksmais pardavimo apimtį įmanoma 
gerokai padidinti. Tai reiškia, kad paneigiamas prekės koncepcijos teiginys, kad prekės savybės turi būti geros. Šiuo 
atveju nesiekiama išskirtinės kokybės. Ši koncepcija tinka menkos paklausos prekėms.  

Marketingo koncepcija – tai firmos valdymo orientacija į maksimalų firmos produkcijos suderinimą su pirkėjų 
poreikiais. 

Ši koncepcija susijusi su visapusišku vartotojų poreikių ištyrimu. Visa firmos gamybinė ir prekybinė veikla turi būti 
orientuota į šių poreikių tenkinimą. Be to, pripažįstama galimybė šiuos poreikius keisti firmai palankia kryptimi. Tokių 
pastangų rezultatas – palanki vartotojų nuomonė, užtikrinanti pakartotinius pirkimus.  

Visuomenės raida marketingo koncepcijai kelia naujus reikalavimus, verčia ją pačią keistis. Todėl formuojasi 
socialinio – etinio marketingo koncepcija. Jai pradžią davė visuomeninių organizacijų iškeltas teiginys, kad, tenkinant 
individualius poreikius, galima pakenkti visos visuomenės interesams. Vartotojai gali pageidauti tokių prekės savybių, 
kurios patenkins jų individulius interesus, bet pakenks visai visuomenei. Pavyzdžiui, prekių pardavinėjimas patogioje, 
bet negreit suyrančioje vienkartinėje taroje; ji teršia gamtą, kartu blogina ir visuomenės gyvenimo sąlygas. 

Socialinio – etinio marketingo koncepcija – tai firmos orientacija derinti savo veiksmus su pirkėjo poreikiais ir 
visuomenės interesais. 

Tai reiškia, kad, tenkinant individualius poreikius, galima patenkinti visos visuomenės interesus. Šios koncepcijos 
tikslas – garantuoti ilgalaikę kiekvieno vartotojo ir visos visuomenės gerovę. Pavyzdžiui, chemijos pramonė gamina 
vis daugiau ir įvairesnių buities cheminių prekių, galinčių turėti neigiamą poveikį gamtai. Aštrėjant ekologinėms 
problemoms, palankesnio požiūrio susilauks tos firmos, kurių prekės mažiau kenkia gamtai. Tai skatina firmas socialinio 
– etinio marketingo koncepciją taikyti vis plačiau. 

Marketingo veiklai svarbūs visų interesai – ir pirkėjų, ir pardavėjų bei gamintojų. Tačiau tikslai gali būti labai 
skirtingi. Marketingo pagrindiniai tikslai – siekti maksimalaus vartojimo, poreikių tenkinimo, prekių ir paslaugų 
pasiūlos. Pats bendriausias marketingo strateginis tikslas – padidinti firmos galimybes gauti stabilų ir didžiausią pelną. 
Taigi kiekviena įmonė, siekdama svarbiausio tikslo – maksimalaus pelno, turi kuo geriau tenkinti vartotojų poreikius. 
Siekiant šio tikslo, iškyla daug konkrečių uždavinių, sprendžiamų marketingo priemonėmis. Sąlyginai galima išskirti 
tris marketingo uždavinių grupes: 

1. Poreikių analizės ir rinkos savybių tyrimo uždaviniai prieš darant sprendimus. 
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2. Firmos gaminamos produkcijos priderinimo prie poreikių struktūros uždaviniai. 
3. Pirkėjų poreikių struktūros formavimo uždaviniai. 
Pagal šiuos uždavinius yra tokios pagrindinės marketingo funkcijos: tirti vartotojų poreikius ir galimybes juos 

patenkinti; organizuoti vartotojų poreikius atitinkančių prekių sukūrimą, gamybą ir pardavimą; pateikti prekes 
vartotojui; skatinti prekių pardavimą; planuoti ir kontroliuoti marketingo veiksmus.  

Visos šios funkcijos yra konkrečios ir kiekviena jų realizuojama tam tikrais veiksmais. Kai kada gali būti išskirtos ir 
abstraktesnės funkcijos, kurių elementų yra daugelyje marketingo veiksmų, pavyzdžiui, rizikavimas, būdingas daugeliui 
marketingo operacijų. 

Taigi užsimojus tenkinti vartotojų reikmes ir sukūrus produktus, kurie tas reikmes tenkins, belieka sudaryti tai, ką 
vadybos ir marketingo specialistai vadina „marketingo deriniu“, kurio pagrindiniai elementai yra keturi marketingo 
veiksmų kertiniai akmenys: 

1) produktas (prekė, paslauga); 
2) kaina; 
3) populiarinimas (skatinimas);  
4) pardavimų vieta (paskirstymas).  
Tai yra bendroji marketingo samprata[150]. 
 
Marketingo tipai ir aplinka. Marketingas visada artimai susijęs su situacija rinkoje. Pasikeitus paklausai, keičiasi 

ir marketingo pobūdis. Šiandieninėje literatūroje ir praktikoje išskirti šie aštuoni marketingo tipai:  
1. Konversinis marketingas – susijęs su negatyvia paklausa. 
Negatyvi paklausa – tai tokia situacija, kai visa rinka ar didesnė jos dalis atmeta siūlomąją prekę ar paslaugą. 
Šiuo atveju marketingo uždavinys – išsiaiškinti paklausos negatyvumo priežastis ir bandyti surasti prekei rinką ar 

jos dalį, neišreiškiančią neigiamo požiūrio į prekę.  
2. Skatinamasis marketingas – susijęs su paklausos nebuvimu.  
Paklausos nebuvimas – tai tokia situacija, kai visa rinka ar jos didesnė dalis nesuinteresuota preke. 
Šiuo atveju dėl įvairių priežasčių prekė neparduodama, t.y. trūksta informacijos, reklamos ir negalima panaudoti dėl 

jos pačios savybių. 
3. Plėtojantis marketingas – kai jau pasireiškia prekės ar paslaugos potenciali paklausa. 
Potenciali paklausa – tai situacija, kai daugelis pirkėjų pirktų prekę, tenkinančią atsiradusį poreikį, bet tokių prekių 

rinkoje dar nėra. 
Šiuo atveju reikia sukurti ir gaminti prekę, kurios pageidauja vartotojas. Potenciali paklausa gali būti ir tada, kai 

pageidaujamos prekės nėra tam tikroje rinkoje dėl jos izoliuotumo, todėl reikia pabandyti įveikti kliūtis, trukdančias 
patekti prekei į rinką. Plėtojančio marketingo uždavinys – potencialią paklausą paversti realia.  

4. Remarketingas – reikalingas tada, kai paklausa mažėja. 
Mažėjanti paklausa – tai situacija, kai ankstesniu laikotarpiu prekių buvo nuperkama daugiau negu šiuo metu. 
Remarketingo uždavinys – išsiaiškinti prekių paklausos mažėjimo priežastis, parinkti ir įgyvendinti efektyviausius 

jos atstatymo būdus, pavyzdžiui, padidinti reklamos rezultatyvumą.  
5. Sinchromarketingas – susijęs su varijuojančia paklausa. 
Varijuojanti paklausa – tai situacija, kai smarkiai skiriasi tos pačios prekės pirkimas skirtingais laikotarpiais arba 

tos pačios firmos skirtingų prekių pirkimas.  
Laiko požiūriu labai varijuojama sezoninių prekių ir kai kurių paslaugų (pavyzdžiui, pramogų, transporto) paklausa. 

Varijuojanti paklausa – organizaciniu požiūriu nepatogi situacija. Sinchromarketingo pagrindinis uždavinys – iš dalies 
išlyginti paklausą, pasitelkiant net kainų reguliavimą, skirtingas prekių ir paslaugų pardavimo sąlygas.  

 6. Palaikantis marketingas – taikomas, kai yra pakankama paklausa. 
Pakankama paklausa – tai situacija, kai gamyba savo apimtimi ir struktūra visiškai atitinka paklausą. 
Marketingo požiūriu tai palankiausia situacija, kai tereikia palaikyti susidariusią pusiausvyrą. Ši pusiausvyra yra 

nestabili, nes pasiūlą ir paklausą veikia daugelis veiksnių.  
7. Demarketingas – būtinas, kai paklausa perteklinė. 
Perteklinė paklausa – tai situacija, kai paklausa labai smarkiai viršija pasiūlą, o pastarąją padidinti nėra galimybių. 
Demarketingas yra būtinas esant perteklinei paklausai, kurią dažniausiai sąlygoja mada, ypatingas tam tikrų prekių 

populiarumas ir pan. Jei pasiūlą padidinti neįmanoma (pavyzdžiui, dėl išteklių specifikos), tai demarketingu 
reguliuojama paklausa. Tada didinamos kainos ir pan. 

8.Stabdantis marketingas – kai prekių didelė paklausa visuomenės požiūriu yra nepageidautina. Tada pagrindinis 
uždavinys – sukurti ir įgyvendinti tokių prekių poreikio mažinimo programą. Dažnai tuo užsiima vyriausybė ar 
visuomeninės organizacijos. 

Visa firmos marketingo veikla susijusi su vartotojų poreikių tenkinimu ir pelno gavimu. Todėl, tenkindama 
vartotojų poreikius, firma priima atitinkamus sprendimus dėl prekės gamybos, kainos nustatymo, pateikimo pirkėjui ir 
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rėmimo (skatinimo). Šios keturios sprendimų grupės laikomos pagrindiniais marketingo programos elementais ir 
vadinama keturių „P“ programa. 

Marketingo programa – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, leidžiančių patenkinti vartotojų 
poreikius ir pasiekti firmos tikslus. 

Į marketingo programą įeina visi jo veiklai būdingi sprendimai, kiekvienas programos elementas apima tam tikrą jų 
dalį. Marketingo programos elementas – prekė (produktas) suprantamas kaip veiksmai ir sprendimai, apimantys 
atitinkančio poreikius naujo produkto sukūrimą ir gamybą, jo pavadinimo, prekinio ženklo, garantijų, įpakavimo ir kitus 
klausimu. Elementas – kaina apima visus veiksmus ir sprendimus, susijusius su prekės kainos nustatymu ir reguliavimu, 
nuolaidų ir kitų kainos formų taikymu. Marketingo programos elementas – prekių pateikimas (paskirstymas) apima 
visus veiksmus, susijusius su pateikimo (paskirstymo) kanalų parinkimu ir prekių perkėlimu į vartotojui patogią vietą 
jam patogiu laiku ir forma. Elementas – rėmimas (skatinimas, populiarinimas) apima veiksmus ir sprendimus, kuriais 
siekiama informuoti perspektyvius pirkėjus apie prekes ir įtikinti juos tas prekes (produktus) pirkti.  

Pagrindinis visų marketingo programos elementų bruožas – priklausymas firmos kompetencijai. Planuodama 
marketingo veiklą, firma remiasi visais elementais, suderina tarpusavyje prekės, kainos, pateikimo ir rėmimo strategiją. 

Pagrindiniai marketingo programos sudarymo etapai yra šie: marketingo galimybių analizė (marketingo tyrimo ir 
informacijos sistema, vartotojų ir firmų rinkos); numatomų rinkų parinkimas (paklausos tyrimai ir prognozavimas, 
kainos nustatymas, pateikimas, rėmimas); marketingo valdymas (konkurentų analizė, marketingo strategijos ir 
programų planavimas, organizavimas, įgyvendinimas ir kontroliavimas) [150]. 

Marketingo programa veikia tam tikroje aplinkoje. Kad marketingo veiksmai būtų efektyvūs, būtina atsižvelgti į 
joje besireiškiančias jėgas. Todėl firmos remiasi aplinkos analize, kuri padeda pasirinkti tinkamą veiklos kryptį. 

Marketingo aplinka – tai visuma jėgų, kurios veikia už firmos (įmonės) ribų, bet turi įtaką marketingo kryptims ir 
galimybėms. 

Marketingo aplinkai įtaką daro mikro- ir makroaplinkos veiksniai. Mikroaplinkos veiksniai priklauso nuo pačios 
įmonės ir jos galimybių (vartotojų tarpininkų konkurentų ir kt.). Mikroaplinką veikia ir makroaplinka. Tai gamtos, 
politinė – teisinė, ekonominė, konkurencinė, technologinė ir socialinė – kultūrinė aplinka. Šių veiksnių įmonė negali 
valdyti. Tačiau kiekviena įmonė, planuodama marketingo veiksnius, į tai turi būtinai atsižvelgt[102]i. 

Gamtos aplinka – tai veiksnys, apimantis visų gamtinių išteklių poveikį marketingui. 
Jį sąlygoja gamtinių išteklių naudojimą (pavyzdžiui, mažėjant kai kuriems gamtos ištekliams, reikia ieškoti galimų 

pakaitų gamyboje ir vartojime). Bet kokia firmos veikla vyksta pagal tam tikras taisykles, kurių nežinojimas ar 
nepaisymas dažniausiai gresia veiklos žlugimu. 

Politinė- teisinė aplinka – tai marketingo programos aplinkos komponentas, apimantis visuomenės politinių 
struktūrų veiksmus, juridinius aktus ir jų interpretavimą, vienaip ar kitaip susijusį su marketingo programa. 

Čia juridiniai aktai paprastai skirstomi i tris  grupes:  
1) apibendrinantys verslininkystės sąlygas (pavyzdžiui, antimonopoliniai įstatymai); 
2) reguliuojantys konkurentų veiksmus (pavyzdžiui, įstatymai, reguliuojantys prekybos taisykles ir kainų 

mechanizmą);  
          3) reguliuojantys atskiras marketingo veiksmų rūšis (pavyzdžiui, įstatymai reguliuojantys prekių kokybę, 
reklamos taisykles, ir kt.). 

Marketingo programos formavimui svarbu žinoti ne tik jau galiojančius įstatymus, bet ir kiek įmanoma prognozuoti 
vidaus ir ES politikos plėtros kryptis. Sėkmės atveju tai gali duoti didelį efektą, ypač tarptautiniame marketinge.  

Ekonominė aplinka – tai marketingo programos aplinkos komponentas, apimantis visuomenės struktūrų 
ekonominę veiklą ir kintantis pagal tam tikrus dėsnius.  

Ekonominė aplinka marketingo programą daugiausia veikia svyruojant pinigų perkamajai galiai, kuri priklauso nuo 
šių veiksnių: einamųjų pajamų lygio; kainų lygio; kredito gavimo galimybių. Perkamąją galią labiausiai veikia šie 
ekonominiai reiškiniai: valiutos nuvertėjimas, nedarbas ir ūkinės (ekonominės) veiklos cikliškumas, komercinių bankų 
nepasitikėjimas, išduodant paskolas nelabai žinomiems ūkio subjektams. 

Planuodama marketingo veiksmus, firma turi atsižvelgti į konkurencinę aplinką. 
Konkurencinė aplinka – tai marketingo programos aplinkos komponentas, apimantis visų galimų tipų 

konkurencijos poveikį marketingui. 
Praktikoje dažniausiai būna trys konkurencijų tipai: rūšinė, funkcinė ir komercinė. 
Rūšinė konkurencija – tai konkurencija tarp tos pačios rūšies prekių, tenkinančių tą patį poreikį, ir tarp jų 

gamintojų. Funkcinė konkurencija – tai visų formų konkurencija. Marketingo programa visada turi numatyti 
konkurencijos intensyvumą ir formas. 

Kiekvienas produktas yra tam tikrų mokslo žinių pritaikymo praktikoje rezultatas, todėl mokslinių tyrimų raida ir jų 
rezultatų taikymo galimybės yra svarbus marketingo požiūriu momentas. Mokslo pasiekimai veikia marketingo 
programą, kaip vienas iš aplinkos komponentų, vadinamų technologine aplinka. 

Technologinė aplinka – tai marketingo programos aplinkos komponentas, apimantis mokslo žinių ir jų praktinio 
taikymo poveikį marketingui. 
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Technologinės aplinkos poveikis marketingui daugiausia reiškiasi naujų produktų kūrimu ir jau sukurtų tobulinimu. 
Be to technologinės aplinkos plėtra sukuria naujus poreikius. Sukūrus naujas medžiagas bei gamybos metodus, mažėja 
prekių gamybos išlaidos (savikaina). Tai leidžia mažinti prekės kainą, užtikrinti pelną, ar sutaupytus pinigus panaudoti 
marketingui spartinti ir plėsti. Technologinės aplinkos svarba ypač padidėjo, ryškėjant pasaulinei energetinei krizei. Šios 
krizės atspindys marketinge – padidėjusi nedaug energijos vartojančių prekių gamyba ir pabrangimas žaliavų, kurioms 
išgauti reikia daug energijos. 

Marketingo veiksmai vykdomi tam tikroje visuomenėje, kurią apibūdina nemaža svarbių parametrų, sudarančių 
socialinę – kultūrinę aplinką. 

Socialinė – kultūrinė aplinka – tai marketingo programos aplinkos komponentas, rodantis visuomenės 
charakteristikų poveikį marketingui. 

Bet kurią visuomenę galima apibūdinti demografiniais parametrais, kurių tyrimas leidžia nustatyti potencialų 
pirkėjų skaičių, jų išdėstymą bei judėjimą ir kai kuriuos bruožus. Demografiniai rodikliai (pavyzdžiui, lytis, amžius, 
šeimos sudėtis ir kt.), kuriuos gana lengva sužinoti ir išreikšti skaičiais, apskaičiuojami nesunkiai, juos lengva 
prognozuoti. Sunkiau ištirti ir įvertinti kultūrines charakteristikas ir jų poveikį pirkėjo elgesiui. Tai žinoti būtina, norint 
tiksliai apibrėžti poreikius ir numatyti tinkamus jų patenkinimo būdus. Dar sudėtingesnis atskirų visuomenės sluoksnių 
vertybinių orientacijų tyrimas. Neatsižvelgiant marketingo programoje į populiarias visuomenėje idėjas, rizikuojama 
prarasti populiarumą tarp pirkėjų. Viena tokių populiarių temų šiuo metu yra ekologija. Pirkėjai palankiai žiūri į 
ekologiškai švarias prekes ir jų gamintojus.  

Keičiantis prekių paklausai, keičiasi ir marketingas, ir rinkos tyrimai [68].  
 
Rinkos ir marketingo tyrimai.  

 
Vienas svarbiausių marketingo informacijos šaltinių yra rinka. Kaip buvo minėta, žodis „rinka“ savo kilme reiškia 

vietą, kurioje prekės perkamos ir parduodamos. Kiekvienas bažnytkaimis kadaise turėjo turgavietę, į kurią ūkininkai, 
staliai, siuvėjai, batsiuviai ir kiti gamintojai suveždavo savo prekes parduoti kaimynams. Šiandien sąvokos „rinka“ 
reikšmė daug platesnė, dažnai globalinė. Ji apibūdina ne kokią nors vietą, kur perkamos ir parduodamos prekės, bet 
greičiausią sąlygų kompleksą, kuris leidžia prekės pirkėjams ir pardavėjams susisiekti vienas su kitu ir sukelia 
konkurenciją, viena vertus, tarp pirkėjų ir, kita vertus, tarp pardavėjų. Kiekviena prekė turi savo rinką su savo pirkėjais ir 
pardavėjais, net jei ir nėra kokios nors specialios vietos , kur jie susitikinėtų. 

Visa, kas reikalinga rinkai susidaryti, yra prekės, kurios galėtų būti perkamos ir parduodamos; vieni žmonės nori 
jas pirkti, o kiti – parduoti. Pirkėjai ir pardavėjai gali bendrauti tiesiog žodžiu arba laiškais, telefonu, telegrafu, per 
radiją, televiziją. Būdas ir vieta neturi reikšmės, jei tarp žmonių rinkoje jau užsimezgė kontaktas, pakankamas rastis 
konkurencijai perkant arba parduodant. Tobuloje rinkoje konkurencija yra visiškai laisva, ryšiai greiti ir lengvi, čia 
daug pirkėjų ir pardavėjų[41]. 

Natūralu, kad rinkos dydis svyruoja priklausomai nuo prekės pobūdžio ir skaičiaus žmonių, siekiančių dalyvauti 
joje. Todėl rinkos yra, pavyzdžiui, pasaulinės: tam tikros dalies vertybinių popierių; daugelio metalų – tokių kaip 
auksas, sidabras ir alavas; svarbių medžiagų ir maisto žaliavų – tokių kaip medvilnė, vilna, kaučiukas, kava ir kviečiai. 
Kita vertus, laba nepatvarių arba pigių ir nepatogių vežti prekių (pavyzdžiui, gėlių, statybinių medžiagų) rinkos yra 
siauros ir ribotos. 

Plati rinka budinga prekėms, kurios turi visuotinę paklausą, patvarios, transportabilios ir lengvai dalomos. Tokias 
prekes gali pirkti ir parduoti toli vienas nuo kito ir nuo pačių prekių gyvenantys žmonės. Iš tiesų, pirkėjai ir pardavėjai 
gali būti nei matę, nei lietę tų prekių, kuriomis operuoja; tai pasakytina apie didžiausias medvilnės, kaučiuko, kavos, 
kviečių ir kitas rinkas. 

Mažesnės paklausos prekės, kurias, dar ir sudėtinga transportuoti ir atidalinti pavyzdžiams, turi visai siauras 
rinkas. Pavyzdžiui, prašmatnių moteriškų skrybėlaičių rinka labai ribota. 

Rinka – tai tokia mainų sfera, kurioje vyksta pirkimo ir pardavimo procesas. 
Marketingo efektyvumas priklauso nuo rinkos tyrimų. Rinka tiriama įvairiais aspektai ir požymiais. Pirmiausia 

reikia išsiaiškinti, ar rinka yra funkcionuojanti, ar ne. Nefunkcionuojanti rinka yra potenciali, jei ji nesukurta dėl kokių 
nors būtinų sąlygų, pavyzdžiui, kai negalima į šalį įvežti kokių nors prekių, nors joje pirkėjai yra pasiruošę jas pirkti. 
Potenciali rinka egzistuoja ir kai kurios dar nepradėtoms gaminti prekėms, pavyzdžiui, elektromobiliams. Poreikis jau 
yra, tačiau tokios prekės dar nesukurtos[9]. 

Funkcionuojanti rinka yra reali rinka, kurioje realiai vyksta pirkimo ir pardavimo procesas.  
Bet kurioje rinkoje padavėjas susiduria su daugeliu pirkėjų. Vieni su kitais jie skiriasi poreikiais, pajamomis, 

įpročiais, charakterio ypatybėmis ir kt. Todėl kiekvieno iš jų reakcija į prekę yra individuali ir juos tenka grupuoti pagal 
kokius nors požymius. Galimi du grupavimo variantai:  

1. Rinkos agregavimas. 
2. Rinkos segmentavimas. 



 

 97

Pirmuoju atveju laikoma, kad visa tiriama rinka yra vienalytė, t.y. jos sudėtinės dalys turi pakankamai bendrų 
bruožų, todėl į skirtumus galima neatsižvelgti. Tai supaprastina marketingo veiksmus ,ir firma vykdo universalų 
marketingą. 

Antruoju atveju laikoma, kad vienalytės yra tik tam tikros rinkos dalys (pirkėjų grupės). Vienai pirkėjų grupei 
priklausantys skirtumai ignoruojami, o akcentuojami tik nevienodų pirkėjų grupių skirtumai. Taip pagal tam tikrą 
požymį išskirta rinkos dalis vadinama rinkos segmentu. Iš jam priklausančių pirkėjų grupės tikimasi vienodos reakcijos 
į marketingo veiksmus. Kiekvieno iš jų pirkimas yra kuo nors ypatingas, pavyzdžiui, vyrai ir moterys. 

Rinkos segmentavimas – kūrybinis procesas ir racionalus segmentavimo (skaidymo) būdas gali tapti visos 
marketingo veiklos sėkmės pradžia. Nors segmentavimo kriterijai labai įvairūs, bet visus segmentavimo variantus 
sąlyginai galima sujungti į dvi grupes.  

1. Segmentavimas pagal pirkėjų išorinius požymius (pavyzdžiui, geografinius, demografinius, pajamų lygį ir kt.). 
2. Segmentavimas pagal pirkėjų elgesį prekės atžvilgiu (pavyzdžiui, dažnai pasitelkiami tokie kriterijai: prekės 

vartojimo lygis, motyvai ir vartotojų prisitaikymo prie prekės greitis). 
Bet kurio sprendimo sėkmė priklauso nuo informacijos, kuria remiantis jis padarytas.   
Todėl kiekvienu atveju prieš sprendžiant būtina organizuoti atitinkamą tyrimą. Marketingo sprendimai taip pat 

daromi po tam tikro marketingo tyrimo.  
Marketingo tyrimas – tai sistemingas duomenų, susijusių su marketingo problemomis, rinkimas, kaupimas ir 

apdorojimas, analizė, analizės rezultatų vertinimas ir išvadų formavimas. 
Marketingo organizavimui reikalingi tyrimai būna labai įvairūs. Beveik visada jų rezultatas gaunamas su tam tikra 

paklaida arba apskritai tik nurodo tikėtiną reiškinio būklę ar plėtros tendenciją. Marketingo tyrimai apima šiuos 
klausimus: 

1. Marketingo informacijos sistema; 
2. Marketingo tyrimų sistema; 
3. Tyrimų metodai. 
Didelės firmos gamina ir pateikia rinkai daug prekių, vykdo daug įvairių su marketingu susijusių tyrimų. Todėl jų 

gaunamų duomenų kiekis yra labai didelis. Kad būtų patogu apdoroti šiuos duomenis ir panaudoti juos sprendimams, 
sukuriama marketingo informacijos sistema (MIS)[9].  

Marketingo informacijos sistema – tai metodų, veiksmų bei ryšių sistema, kurios paskirtis – rinkti, klasifikuoti, 
tvarkyti, analizuoti, vertinti ir teikti tikslią informaciją, kuria galėtų pasinaudoti firmos planuodamos, naudodamos ir 
kontroliuodamos marketingo priemones. 

MIS veiklos privalumai – jos nenutrūkstamumas ir visapusiškumas. Tai padeda įvertinti aplinkos dinamiką. MIS 
veikla tapo įmanoma tik sukūrus tinkamo pajėgumo kompiuterinę techniką ir atitinkamas programas. MIS paprastai 
sudaro keturi posistemiai: 

1. Vidinių duomenų apdorojimo. 
2. Marketingo tyrimų. 
3. Išorinių duomenų analizės. 
4. Teorinių žinių apdorojimo ir jų pritaikymo praktikoje atsižvelgiant į gautą informaciją. 
Marketingo informacija yra vidinė ir išorinė. Vidinė – apima firmos buhalterinę atskaitomybę, o išorinė – apima 

visą teikiamą informaciją iš spaudos, reklaminių prospektų, bendradarbiavimo su klientais ir kt. Marketingo 
informacijos sistemos yra trys etapai: duomenų rinkimo; vertingiausių atrinkimo; informacijos skleidimo. 

Marketingo informacija ir marketingo tyrimai apima visas su firmos marketingu susijusias sritis. Todėl bet kuri iš jų 
gali tapti savarankiško tyrimo objektu. 

Marketingo tyrimo sistemos tikslai – ištirti rinkos konjunktūrą, pirkėjų pageidavimus, regimo pardavimo 
prognozę, reklamos efektyvumą, konkurentų prekes, kainų politiką ir kt. 

Svarbiausia tyrimo kryptimi laikomas rinkos tyrimas, kurio metu nustatomas svarbiausios rinkos charakteristikos, 
firmos ir jos konkurentų padėtis ir reikšmingumas, analizuojamos padėties kitimo tendencijos. Artimai su rinkos tyrimu 
sieja pirkėjų elgesio tyrimas, firmos ekonominės veiklos analizė. Gali būti atliekami specialūs tyrimai, padedantys 
nustatyti prekės (ypač naujos) kainą, pirkėjams patraukliausias nuolaidas ir pan. Visos marketingo tyrimo kryptys gali 
būti išskirtos tiktai sąlyginai, nes praktiškai jos yra viena su kita glaudžiai susijusios[9].  

Rinkos struktūros ir konkurencija  
Rinkos gyvuoja visur, kur tik žmonės sueina, norėdami pirkti ir parduoti savo prekes ir paslaugas. Prekių paslaugų 

mainymas į pinigus – tai dirvonai žmonėms plėtoti verslą. Ar rinkos visada esti konkurencingos ir veiksmingos? Rinkos 
ekonomikos sąlygomis įmonių gamybos konkurencija ne tik neišvengiama, bet ir būtina, nes skatina kelti gaminių 
techninį lygį, ieškoti naujų rinkų ir kt. Konkurencinė rinka turi privalumų. Gamintojai stengiasi mažinti gamybos 
išlaidas ir šitaip didinti pelną. Kuo mažesnės gamybos išlaidos, tuo ji veiksmingesnė, tuo žemesnės kainos. 
Konkurencinių rinkų sąlygomis gamintojai stengiasi gaminti geresnius produktus ir prisivilioti daugiau prekių. 
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Konkurencija – tai rinkos situacija, kai yra pakankamai daug pirkėjų ir pardavėjų, egzistuoja laisvo įėjimo į rinką 
ir išėjimo iš jos galimybės bei prieinama informacija apie kitų gamintojų kainas; tai tokia rinkos sandaros forma, 
kurioje firmų, aptarnaujančių rinką, skaičius parodo, kokia yra rinka[68]. 

Kitaip tariant, konkurenciją reikėtų suvokti, kaip varžybas tarp pirkėjų ir pardavėjų, perkant ir parduodant prekes 
arba paslaugas. Tai toks reiškinys, kai firmos konkuruoja vienos su kitomis dėl savo prekių pirkėjų. 

Kiekvienas žmogus ar įmonė gali dirbti tokį darbą, kuris jam labiausiai patinka, gaminti tokius gaminius, kurie yra 
reikalingiausi ir duoda didžiausią naudą ir pelną. Rinkos ekonomikai sustiprėjus ir išsiplėtojus, išryškėjo atskirų ūkio 
šakų „struktūra“. Ekonomistai dažnai kalba apie rinkos struktūrą. 

Rinkos struktūra (sandara) – tai ekonomiškai svarbių rinkos požymių visuma, apsprendžianti gamintojų elgiasi; tai 
rinkos sutvarkymo būdas. 

Taigi analizuojant rinką reikia žinoti prekių konkurenciją, t.y. ar pardavėjų yra daug, ar mažai, išsiaiškinti konkrečią 
firmų sąveiką. Rinkos struktūra remiasi gamintojų santykiniu pajėgumu rinkoje, ji analizuoja pardavėjų skaičių, gaminio 
rūšį, kainos kontrolę, produkto kelio į rinką sąlygas. Galima išskirti šias pagrindines rinkos struktūras ir organizavimo 
formas: tobuloji konkurencinė, monopolinė konkurencinė, oligopolija; monopolija. Pagrindinės ekonominių rinkų 
struktūrų charakteristikos pateiktos 7.3 lentelėje[41]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 lentelė. Ekonominių rinkos struktūrų charakteristika 
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Tobuloji konkurencija kaip rinkos struktūra – tai ekonomikos sąvoka idealiai rinkos struktūrai nusakyti. Tobulosios 

konkurencijos rinkos aplinka apibūdinama šiomis sąlygomis: 
1. Didelis dalyvių skaičius. Pardavėjų ir pirkėjų santykis nedaro įtakos kainai. 
2. Produkto vienarūšiškumas, t.y. pirkėjo požiūriu, bet kurio pardavėjo siūlomas gaminys yra identiškas kitų 

pardavėjų siūlomiems produktams. 
3. Įėjimo ir išėjimo laisvė – nėra jokių kliūčių firmai įeiti ir išeiti iš rinkos. 
4. Išsami informacija, t.y. kiekvienas gamintojas ir vartotojas yra gerai informuotas apie esamas prekes ir jų kainas. 
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Tikrovėje tobulosios konkurencijos rinkų labai mažai, egzistuoja tik kai kuriose verslo rūšyse ar ūkio šakose. 
Pavyzdžiui, ūkininkų ūkiai ir žvejyba, jei vyriausybė nesikiša, nesiūlo subsidijų ir nedotuoja kainų ūkininkams ir 
žvejams. 

Monopolinė konkurencija – tai tokia rinkos struktūros organizacinė forma, kai veikia daug firmų, gaminančių labai 
artimus produktus. Firmos deda didžiausias pastangas, kad vartotojai patikėtų, jog jų produktai yra ypatingi. Unikalios 
prekės įspūdžio kūrimas vadinamas produkto diferenciacija. Kai šis procesas sėkmingas, firma susikuria didesnį 
palankumą savo gaminiams negu panašioms konkurentų prekėms. Gaminių diferencijavimas reiškia tik fizinius arba tik 
žmonių, paveiktų reklamos, įsivaizduojamos tam tikrus gaminio skirtumus. Gamintojai ne ką gali kontroliuoti kainas, 
nes jas prekių pakaitai riboja esant monopolinei konkurencijai. Ją apibrėžia šios sąlygos: 

1. Didelis dalyvių skaičius. 
2. Įėjimo ir išėjimo laisvė. 
3. Produkto įvairiarūšiškumas. 
4. Išsami informacija. 
Dažniausia monopolinė konkurencija vyrauja mažmenų prekyboje, kur pardavinėjami drabužiai ar batai; paslaugų 

srityje – kirpyklose arba restoranuose. 
Oligopolija – tai rinka, kurioje visi produktai yra identiški arba artimi pakaitai, produkciją teikia nedaugelis firmų, 

tačiau nors kelios jų yra palyginti didelės vienos ūkio šakos firmos. Pavyzdžiui, pusrytinių avižų dribsnių, tabako, 
benzino, automobilių bei kompiuterio ūkio šakos. Kai rinkos struktūra pasikeičia taip, kad daugelį firmų, parduodančių 
diferencijuotus gaminius, pakeičia kelios toje šakoje dominuojančios firmos, ekonomistai sako, kad keičiasi 
koncentracijos rodiklis. Koncentracijos rodiklis parodo pardavėjų koncentracijos rinkoje laipsnį. Iš šio rodiklio matyti 
rinkos pardavimo procentai, kuriuos galima paprastai priskirti 4 ar 8 didžiausioms tos šakos firmoms. 

Oligopolinės rinkos struktūrai būdinga kainų lyderio buvimas. Tai reiškia, kad kokia nors vienos ūkio šakos firma 
dažnai nustato savo kainą, aukštesnę už esamą, ir tikisi, kad ją palaikys ir kitos firmos. Jei kitos firmos nepalaiko 
siūlytos kainos, tai toji firma ją sumažina. Oligopolijos dažnai sutelkia dėmesį ir suokalbiams ir papročiams, 
formuodamos savo kainų politiką. Kitaip sakant, oligopolinėse rinkose kainas lemia vienos ūkio šakos firmų tarpusavio 
priklausomybė. Didelių firmų vadovai visada turi atsižvelgti į stiprius varžovus. Skiriamoji oligopolijos savybė yra ta, 
kad kelios žinomos firmos tiekia didžiausią bendros produkcijos kiekį konkrečiai rinkai. Oligopolinės rinkos reklama – 
banali, apeliuoja į pirkėjų ištikimybę. 

Oligopolijos egzistuoja todėl, kad konkuruojančioms firmoms labai sunku patekti į rinką. Vyksta ilgalaikė 
konkurencinė kova, kurioje taktika planuojama kasdien, o kiekvienas esminis sprendimas susilaukia tiesioginio 
kontrasprendimo. Įėjimas į oligopolinę šaką labai sudėtingas, barjeras – esminė gamybos masto ekonomija. Oligopolinė 
konkurencija yra aktyvus konkurentų veiksmų ir kontraveiksmų procesas, kuriame vienos firmos pergalė pasiekiama 
kitos pralaimėjimo kaina. 

Monopolija – tokia rinkos situacija, kai atitinkamoje rinkoje dominuoja kurio nors gamintojo produktai. Paprastai 
rinka vadinama monopoline, jeigu daugiau negu trečdalis pasiūlos tenka vienam gamintojui. 

Tobulos konkurencijos sąlygomis rinkos kaina nusistovi ten, kur susikerta pasiūlos ir paklausos kreivės. Tada 
paklausa ir pasiūla rodo daugelio pirkėjų bei pardavėjų nusistatymus, ir joks asmuo ar grupė rinkos kainos pakeisti 
negali. Tačiau esant monopolijai, pasiūlą nustato tik viena firma. Šitaip ji įgauna galią pasirinkti bet kurią kainą 
paklausos kreivėje. Kokią kainą ji pasirinks? Aišku tą, kurią, parduodama prekes, turės didžiausią pelną. Taigi 
monopolininkas turi didelę galimybę kontroliuoti kainą. Pirkėjas yra priverstas pirkti iš jo, nes nėra artimų prekės 
pakaitų, arba iš viso išsiversti be norimos prekės. Nors monopolininkui vargu ar reikia reklamos, bet jis mėgsta 
reklamuotis, siekdamas užmegzti gerus ryšius su visuomene. Dažniausiai pasitaikančios monopolinės rinkos ūkio šakos 
yra komunalinės paslaugos, pavyzdžiui, elektros energijos, dujų tiekimas, vandentiekis ir šiukšlių išvežimas. 

Nors monopolijos yra įstatymų draudžiamos, tačiau egzistuoja tam tikras skaičius legalių monopolijų. Tarp 
leidžiamų – komunalinių paslaugų firmos ir tos ūkinės veiklos rūšys, kurias saugo patentai ir autorių teisės[143]. 

 
Prekė. Naujo produkto kūrimas 
Prekė 
Žodis prekė marketinge reiškia vieną iš svarbiausių marketingo programos elementų. Tradiciškai prekė apibrėžiama 

kaip produktas, skirtas mainams. Marketingo požiūriu nepakanka suprasti prekę vien kaip vertę turintį daiktą, kurį 
parduodame ar perkame. Ją reikia pažinti nuodugniau. Kotleris pateikia platesnį prekės apibrėžimą. 

Prekė – visa tai, kas gali patenkinti vartotojų poreikiusk, ir tai, kas siūloma rinkai siekiant patraukti vartotojų 
dėmesį, plėtoti vartojimą, įskaitant fizinius objektus, paslaugas ir idėjas[149]. 

Kiekviena perkama prekė tenkina tam tikrus poreikius ir teikia vartotojui naudą. Todėl vartotoją pirmiausia domina 
poreikių patenkinimas ir nauda. Taigi prekė – tai įvairiausių savybių rinkinys, galintis tai padaryti. Kai tarp šių savybių 
įsiterpia daug pardavėjų veiksmų, prekė gali virsti neapčiuopiama paslauga. Tačiau savo pagrindiniu bruožu – 
sugebėjimu patenkinti poreikius – paslaugos niekuo nesiskiria nuo įprastų, fiziškai apčiuopiamų savybių. Beveik 
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visuomet prekėje slypi ir kitų, vien protu suvokiamų dalykų. Dėl to marketingo mokslas išskiria tris prekės sluoksnius 
arba lygius. 

Gryna arba sumanytoji prekė – tai pagrindinė nauda ar paslauga, kurią iš tikrųjų vartotojas įsigyja; tai ta pati jos 
esmė, svarbiausia paskirtis. Marketingo specialistas turi atsakyti į klausimą – ką iš tikrųjų pirks vartotojas? Būtina 
pabrėžti, kad kiekviena prekė skirta kokiems nors vartotojo poreikiams tenkinti. Pavyzdžiui, moteris, pirkdama lūpų 
dažus, ne tik juos įsigyja. Tai seniai suprato Revlon firmos savininkas, kuris teigia: firmoje gaminame kosmetiką, o 
parduotuvėje parduodame viltį. Todėl rinkos tyrimo specialistų uždavinys – numatyti prekės reikalingumą ir parduoti ne 
tos prekės savybę, o jos naudą. "Apčiuopiama", arba realioji, prekė – tai siūlomasis pirkti produktas su tam tikrų 
savybių visuma (išoriniu apipavidalinimu, kokybės lygiu, prekės ženklu ir įpakavimu); tai viskas, ką apie ją galima 
sužinoti jutimo organais: forma, svoris, kvapas ir kt. Nuo šių savybių priklauso, ar prekė "gera". 

"Išplėsta" prekė, arba prekė su pastiprinimu, – tai jau ne vien pastebimos, bet ir protu suvokiamos savybės.Tai jos 
vardas ir su juo susijęs prestižas; tai prekė kartu su jos aptarnavimu ir įvairiomis paslaugomis (garantija, aptarnavimas 
po pardavimo, prekės montažas, nemokamas pristatymas ir kt.). 

Marketinge prekės klasifikuojamos pagal įvairius požymius. Pavyzdžiui, pagal svorį: mažos, didelės, sunkios, 
lengvos ir pan.; pagal jų kilmę: mėsos, pieno prekės, gėrimai ir pan.; pagal pirkimo būdą: patogiai ir lengvai 
įsigyjamos (kasdieninės, katastrofinės, impulso); pasirenkamosios (pagal kainą, kokybę, dizainą, įpakavimą); 
specialiosios prekės (unikalios, didelio lojalumo, retai perkamos); specialiai neieškomosios prekės (nežinomos, ne 
nuolat reikalingos). 

Marketinge prekės pirmiausiai klasifikuojamos į ilgalaikio ir trumpalaikio naudojimo 
(vartojimo) prekes. Atskirai apibrėžiamos paslaugos. 
Ilgalaikio naudojimo prekės (durable goodslconsumer) teikia naudą vartotojui santykinai ilgą laikotarpį. Tai 

materialūs gaminiai, paprastai naudojami daug kartų. Pvz., šaldytuvai, automobiliai, rūbai ir pan. Trumpalaikio 
naudojimo prekių (shortrun goods/ consumer or consumer nondurables} nauda atsiskleidžia jas vartojant. Tai 
materialūs gaminiai, visiškai suvartojami per vieną ar keletą vartojimo ciklų, pavyzdžiui, druska, miltai, pienas, kepsnys 
ir pan. 

Visos šios prekės dar skirstomos į asmeninio ir gamybinio naudojimo. Asmeninio naudojimo prekės, kaip buvo 
minėta, klasifikuojamos pagal daugelį požymių. Gamybinio naudojimo prekės (producer goods) klasifikuojamos pagal 
tai, kaip jos dalyvauja gamybos procese, ir pagal savo vertę: 

1. Žaliavos, medžiagos ir detalės. 
2. Pagrindinės priemonės. 
3. Pagalbinės medžiagos ir paslaugos. Paslaugos – tai kokia nors nemateriali ekonomikos veikla, kuri 

tiesiogiai arba netiesiogiai prisideda prie žmonių poreikių tenkinimo[18]. 
Paslaugos panašios į prekes tuo, kad yra parduodamos, turi vertę, kainą, kokybę, geriau ar blogiau tenkina vartotojo 

poreikius, Tačiau kitomis savybėmis paslaugos labai skiriasi nuo prekių. Pilniausia paslaugų produkcija – 
neapčiuopiamos prekės ir nesuvokiamos kaip materialus dalykas. Jų negalima vertinti prekei būdingais fiziniais 
parametrais, pavyzdžiui, svoriu, dydžiu ir pan. Paslauga suvokiama kaip procesas ir jo rezultatas, todėl vienu iš jos 
lengvai nustatomų parametrų gali būti paslaugos suteikimo trukmė. Dėl šių skirtumų paslaugos negali būti kuriamos 
vienu laiku, o vartojamos kitu, negali būti kaupiamos ir sandėliuojamos. Be to, paslaugų marketingo pirkėjas yra gana 
aktyvus proceso dalyvis. 

Šiuo metu marketinge dar nėra vieningos paslaugų klasifikavimo sistemos. Dažnai jos būna unikalios, nes priklauso 
nuo konkretaus vartotojo poreikių. Pagal vartotojų ir pačių paslaugų pobūdį paprastai jos skirstomos į asmeninio ir 
gamybinio naudojimo paslaugas: konsultacinės, buitinės ir medicininės paslaugos; techninio aptarnavimo ir remonto 
paslaugos. Kartais dar išskiriamos santykinai savarankiškos ir konkrečias prekes lydinčios paslaugos, kurių smulkesnis 
skirstymas priklauso nuo nagrinėjamo tikslo. 

Kalbant apie prekes, reikia žinoti jų gyvavimo ciklo trukmę, nuo kurios priklauso marketingo veiksmų sėkmės ir 
nesėkmės. Tai tipiškas pardavimo kelias, kurį prekė nueina per laiką, kai kintantys vartotojų skoniai ir technikos 
naujovės verčia pasirodyti naujus produktus, keičiančius esamus. 

Prekės gyvavimo ciklas (commodity life – cycle) – vienas svarbiausių rinkos tyrimo momentų. Jo esmė – prekės 
pardavimo dinamika ir pelnas nuo prekės pasirodymo rinkoje iki pardavimo nutraukimo. Prekės gyvavimo ciklo 
koncepcija remiasi teiginiu, kad prekės pardavimo mastas nuo jos atsiradimo rinkoje iki išėjimo keičiasi, pereidamas 
tam tikras stadijas. Kartu kinta ir pelno, gaunamo parduodant prekę, dydis. Pradinėje - įvedimo stadijoje – prekė 
(gaminys) yra nauja, vartotojams mažai pažįstina, todėl mažai perkama ir nenusistovėję jos vartojimo įpročiai. Dauguma 
pirkimų – badomieji. Firma negauna pelno, nes turi daug išlaidų, ypač reklamai. Ilgainiui firma įtikina vartotoją prekės 
naudingumu, išauga jos paklausa. Tai didėjimo stadija. Stabilizuojasi reklamos išlaidos, nes vartotojai pripažįsta naują 
prekę, klostosi vartojimo įpročiai. Sparčiai daugėja klientų, didėja gamybos, pardavimų apimtys ir firmos pelnas. Tai 
sukelia konkurentų susidomėjimą nauja preke. Pereinama į brandumo stadiją. Stabilizuojasi, o vėliau pradeda lėtai 
mažėti prekės pardavimo mastas, nes rinkoje atsiranda tą patį poreiki tenkinančių prekių. Pelnas šioje stadijoje pasiekia 
maksimumą ir ima mažėti. Tai atsitinka dėl aštrėjančios konkurencijos. Firma privalo ieškoti priemonių, kad išlaikytų 
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pozicijas rinkoje, pavyzdžiui, modifikuoti prekę. Atsiradus rinkoje naujoms geresnėms prekėms, sparčiai mažėja 
pardavimas, kadangi yra daug konkuruojančių prekių ir pereinama į smukimo stadiją. Joje firma nesiima radikalių 
priemonių, nes labai sumažėjus pardavimo mastui (pelnas gali mažėti iki nulio ir prekės gamyba tampa netikslinga), ir 
tiesiog pasitraukia iš rinkos kartu su preke.Šitoks prekės gyvavimo ciklas rodo bendrą dėsningumą, tačiau galimi ir 
įvairūs nukrypimai (pavyzdžiui, maksimalus pelnas gali būti gaunamas ne brandumo, o jau didėjimo stadijoje). Laiko 
atžvilgiu stadijos egzistavimą galima apibūdinti taip: trumpiausia – įvedimo, ilgiausia – smukimo. Kiekvienai prekės 
(gaminio) gyvavimo ciklo stadijai taikytina savita marketingo strategija[22].  

 
Naujo produkto kūrimas  
 
Rinkos konkurencijos sąlygomis naujų produktų prekių ar paslaugų kūrimas turi būti organizuotas kaip 

nenutrūkstamas procesas. Inovacijų (naujovių) procesas turi būti sudedamoji bendros firmos strategijos dalis ir jungti 
naujų idėjų, gamybinių strategijų formavimą, jų tyrimus ir ruošimą, marketingo programos sudarymą bei finansinių 
rezultatų įvertinimą. Taigi asortimento atnaujinimas (inovacijos) – tai produktų, pasižyminčių principiniu 
technologiniu naujumu arba skirtų naujiems rinkos poreikiams tenkinti, gamyba. 

Mokslo technikos pažangos kilimas ir rinkos poreikis skatina naujų produktų gamybą. Naujų gaminių kūrimo 
prielaidos yra šios: 

1. Aplinka daro įtaką kiekybinėms bei kokybinėms gamintojų ir vartotojų galimybėms: didėja gyventojų skaičius, 
piniginės pajamos, vystosi technikos sritys, plečiasi marketingo priemonės, keičiasi vartotojo poreikio struktūra, didėja 
gamintojų pajamos bei pelnas ir galimybės efektyviausiose naujų gaminių pirkimo ir pardavimo kryptyse. 

2. Konkurencinė kova verčia gamintojus mažinti gamybos ir pardavimo išlaidas, gerinti produkcijos kokybę. Vienas 
efektyviausių šio tikslo siekimo būdų – naujų gaminių, technologijų kūrimas ir įdiegimas. 

Taigi naujų gaminių kūrimo ir diegimo spartą lemia vartotojų poreikiai, gamintojų galimybės ir konkurencinė kova 
arba tarpusavio susitarimai, banko, kredito, prekybos organizacijų galimybės ir ekonominiai interesai. Lietuvoje naujos 
gamybos diegimą veikia ir specifiniai veiksniai: senų realizavimo rinkų suirimas, gamybos privatizavimas, įmonių 
smulkinimas ir kt. 

Marketingo strategijos tikslai glaudžiai susiję su naujų produktų kūrimu. Kaip suprantama sąvoka – naujas 
gaminys? Gaminio naujumą galima apibūdinti trimis dimensijomis ir klausimais, į kuriuos turėtų atsakyti marketingo 
specialistai: 

1. Subjekto dimensija (kam yra naujas?). 
2. Laiko dimensija (iki kada naujas?). 
3. Intensyvumo dimensija (kiek naujas?). 
Visos šios dimensijos sunkiai konkretizuojamos. Pavyzdžiui, subjektas gali būti gamintojas ir vartotojas; gaminys 

gamintojui gali būti naujas, o vartotojui - senas, nes gaminį gamina kiti gamintojai. Taip pat nevienareikšmis yra laikas 
ir intensyvumas. Firmoms, dirbančioms rinkos sąlygomis, svarbiausi ekonominiai interesai, kurie nulemia gaminio 
įdiegimo laiką ir intensyvumą. Naujų produktų kūrimo ir diegimo turinio sampratai svarbios gaminio inovacinio ir 
gyvavimo ciklo sąvokos. Inovacijos kuriamos šia tvarka: mokslas – gamyba – vartojimas. Naujo gaminio kūrimo procese 
galima išskirti dvi fazes (pagal vykdymo vietą): 

• ne firmoje, bet mokslo bei specialiose projektinėse organizacijose atliekamus fundamentaliuosius ir taikomuosius 
tyrimus bei mokslinius ir techninius darbus. 

• firmoje atliekamą gamybos rengimą ir projekto diegimą. 
Darbų paskirstymas tarp šių fazių yra nepastovus, priklauso nuo firmų mokslinių ir kūrybinių pajėgumų, ūkio šakos 

ir mokslinių bei mokymo, inžinerinių organizacijų skaičiaus ir struktūros. Tačiau pastaraisiais metais dėl įmonių 
smulkinimo Lietuvoje vis labiau didėja išorinių mokslinių organizacijų vaidmuo. Pasaulinė praktika rodo, kad efektyvi 
kūrybinio potencialo organizavimo forma yra maža firma, kuri atsiranda, jei yra mokslinis lyderis. JAV ekspertai teigia, 
kad jų šalyje per 90 proc. naujų produktų sukuria mažos firmos arba nepriklausomi išradėjai. 

Už firmos ribų paprastai atliekami moksliniai tiriamieji darbai (MTD). Jie gali apimti fundamentaliuosius bei 
taikomuosius tyrimus ir bandomuosius konstravimo darbus (BKD). Kai kuriais atvejais taikomieji darbai vykdomi ir 
pačioje firmoje. 

Fundamentalūs tyrimai (fundamerttal research) – tai naujų gamtos ir visuomenės raidos dėsningumų ir reiškinių 
atradimas. Jie vykdomi pagal atskiras mokslo šakas ir atliekami akademiniuose institutuose bei universitetuose. Tyrimų 
rezultatai naudojami projektuojant naujus gaminius, medžiagas, gamybos priemones ir technologijas. Praktinis 
fundamentalių tyrimų rezultatų naudojimas atperka išleistus pinigus, tačiau tarp rezultatų gavimo ir pritaikymo praeina 
nemažas laiko tarpsnis. 

Taikomieji tyrimai (applied research) – tai naujų gaminių, medžiagų, gamybos priemonių bei technologijų kūrimas, 
taikant fundamentaliųjų tyrimų rezultatus; tai techninių ir ekonominių galimybių nagrinėjimas projektuojant, gaminant 
naują techniką, įdiegiant naujus gamybos būdus įvairiose ūkio srityse. Taikomieji tyrimai remiasi eksperimentais. Jie 
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baigiasi techninių užduočių BKD sudarymu. Taikomieji tyrimai vykdomi pagal gaminių grupes ir turi nenutolti nuo 
gamybos galimybių ir poreikių. Toliau prasideda pirmoji MTD stadija – bandomieji konstravimo darbai. (BKD). 

Plėtojantis mokslinei ir techninei pažangai, taikomieji tyrimai ir BKD susilieja i bendrą kūrimo procesą. Dažnai 
BKD atliekami už firmos ribų, kaip projektavimo ir konstravimo darbai – specializuotose mokslinėse ir inžinierinėse 
organizacijose, pavyzdžiui, specialiuose projektavimo konstravimo biuruose, modelių namuose ir pan. 

Firmos lygiu atliekami MTD vadinami techniniu gamybos rengimu (TGR). Čia galima išskirti šias stadijas: 
konstruktorinį, technologinį ir organizacinį gamybos rengimą. 

Konstruktorinis gamybos rengimas (KGR) – tai BKD, kurių paskirtis – sukurti naujo gaminio konstrukcijos 
techninį projektą ir pagaminti bandomąjį pavyzdį. KGR sudaro šie etapai: techninė užduotis, techninis pasiūlymas, 
eskizinis projektas, techninis projektas ir darbo projektas su bandomojo pavyzdžio (serijos) pagaminimu. 

Techninėje užduotyje nurodoma naujo gaminio paskirtis, techninės charakteristikos, kokybės rodikliai, ekonominiai 
ir eksploataciniai reikalavimai. Patvirtinta techninė užduotis yra techninio pasiūlymo rengimo pagrindas. 

Techninis pasiūlymas – tai konstruktorinių dokumentų visuma, techniškai ir ekonomiškai pagrindžiantį 
projektavimo tikslingumą. Šiam tikslui išanalizuojama projektavimo techninė užduotis, įvairūs sprendimų variantai, 
patentinė medžiaga, atliekama daugiavariantė analizė: apskaičiuojama apytiksliai gaminio gamybos išlaidos (savikaina) 
ir numatomas ekonominis efektyvumas. Remiantis techniniu pasiūlymu rengiamas eskizinis projektas. 

Eskizinis projektas — tai konstruktorinių dokumentų visuma: pagrindiniai sprendimai, darbo principai, pagrindiniai 
parametrai. Visi principiniai sprendimai pagrindžiami ekonominiais skaičiavimais. 

Techninis projektas – tai visi konstruktoriniai baigtų techninių sprendimų dokumentai; pateikiama visa darbui 
reikalinga informacija, pagrindžianti projektą techniniu ir ekonominiu požiūriu. 

Darbo projektas – tai grafinių tekstinių dokumentų visuma: pateikti bandomojo pavyzdžio (serijos) gamybos ir 
išbandymo dokumentai, kurie pakoreguoti naudojami pagrindinėje gamyboje. Šiame etape atliekama technologijos ir 
standartinė brėžinių kontrolė bei galutinai apskaičiuojama naujo gaminio savikaina ir ekonominis efektyvumas. 

Bandomojo pavyzdžio (serijos) pagaminamas, pereinant prie serijinės gamybos, leidžia patikslinti gaminio 
konstrukciją, išsiaiškinti projektavimo klaidas, realias realizavimo galimybes tam tikromis gamybos sąlygomis. 

Atlikus konstruktorinį gamybos rengimą, pradedamas technologinis gamybos rengimas (TgGR). Technologinis 
gamybos rengimas – tai techninių, organizacinių ir ekonominių priemonių visuma, leidžianti per tam tikrą laiką 
minimaliomis sąnaudomis sukurti kokybišką produkcijos gamybos technologiją. Firma technologiškai pasiruošusi 
gamybai, jei yra visa technologinė dokumentacija, pagaminta ir sukomplektuota reikiama technologijos įranga, jei 
technologija, esant tam tikrai gamybos apimčiai ir organizaciniam techniniam lygiui, leidžia minimaliomis darbo ir 
materialiomis sąnaudomis pasiekti gerus projektinius ir ekonominius gaminio rodiklius. 

Galutinė MTD stadija - organizacinis gamybos rengimas (OGR). Tai naujos produkcijos gamybos diegimo 
organizavimas, kai trumpiausiais planiniais terminais ir minimaliomis sąnaudomis pasiekiamas projektinis gamybos 
pajėgumas ir kiti numatyti techniniai bei ekonominiai rodikliai. Naujos gamybos diegimas – tai sudėtingas procesas; 
nauja, aukštesnių techninių ir organizacinių parametrų gamyba diegiama kartu su veikiančia gamyba, visiškai arba iš 
dalies ją pertvarkant. Nauji reikalavimai keliami gamybos materialiam techniniam ir organizaciniam lygiui, personalui ir 
pan. 

Kiekvienas gaminys gyvuoja tam tikrą laiką. Jo padėtį rinkoje nusako gyvavimo ciklas. Jame matyti kiekvienam 
gaminiui būdingos raidos stadijos. Tinkamai suprojektavus stadijų trukmę, galima gana tiksliai prognozuoti gaminių 
kaitą, pasirinkti tinkamiausią raidos strategiją[68]. 

Gaminio gyvavimo ciklas (product life cycle) – tai koncepcija, kuri nusako gaminio realizavimą, pelną, 
vartotojus, konkurentus ir marketingo strategiją nuo gaminio patekimo į rinką iki jo išėjimo iš rinkos. 

Gaminio gyvavimo ciklą sudaro įdiegimo, augimo, brandinimo ir senėjimo stadijos Skirtingų gaminių yra skirtingas 
ir gyvavimo ciklas. Ne visada išlaikomos visos gyvavimo stadijos. Kartais tik pradėjus gaminti gaminį, jis jau gali būti 
senėjimo stadijoje. 

Kodėl reikia nustatyti gaminio gyvavimo ciklą? Tai labai svarbu parenkant gaminių asortimentą, siekiant, kad 
gaminiai gamyboje pasentų ne kartu, kad jie būtų nuolat atnaujinami, tuo užtikrinant rinkos poreikius. 
 
Kainos svarba marketinge 

 
Kitas svarbus marketingo programos elementas, sąlygojantis pardavimų veiklą, – kaina. Kaip buvo minėta, prekė 

patenka vartotojui per mainų procesą, todėl, nepaisant prekių ir paslaugų įvairovės, visoms joms būdingas požymis yra 
kaina. 

Kaina (price) – tai prekės, paslaugos, aktyvo arba gamybos išteklių piniginė vertė. 
Kitaip tariant, kaina yra prekių mainymo santykis, išreikštas pinigais Ekonomija sėkmingai funkcionuoja, kai veikia 

trys elementai: pelnas, konkurencija ir kainų sistema. Pelnas skatina gamybą tų produktų, kurių pageidauja vartotojai. 
Kainų sistema padeda nustatyti, kokių prekių ir paslaugų reikia visuomenei, kaip jas gaminti ir pateikti. Kai kainos bus 
labai didelės, vartojimas atitinka turimą pasiūlą. Kai rinkoje kurių nors prekių yra daugiau negu vartotojai jų pageidauja 
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ir gali nusipirkti, kaina, veikiant gamintojų konkurencijai, nukris. Jei rinkoje prekių yra per mažai, kaina, konkuruojant 
tarpusavyje vartotojams, pakils. Vadinasi, visos turimos prekės bus parduotos, ir, kita vertus, rinkoje jų nepritruks. Be to, 
kaina yra ir išteklių paskirstymo priemonė. Kainos santykinio dydžio pokyčiai verčia gamintojus paskirstyti išteklius ten, 
kur tikimasi gauti didesni pelną, Bet jeigu kainų mechanizmas, veikiantis per paklausą ir pasiūlą, bus paralyžuotas, ir 
gamyba, ir vartojimas sutriks[10]. 

Paklausos ir pasiūlos dėsnis yra pagrindinis rinkos mainų, taip pat ir kainų dėsnis. Kainų mechanizmas padeda 
pritaikyti pasiūlą prie paklausos. Kaina yra vienas pagrindinių firmos politikos elementų. Tai komercinė priemonė arba 
marketingo įrankis. Šia prasme kaina panaudojama efektyviausiai tada, kai ji taikoma kartu su kitais marketingo 
programos elementais (rėmimu ir prekių pateikimu). 

Prekių kainų svyravimai nulemia tai, kad gamyba vyktų remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės 
produkcijos gamybą reikia padidinti, ar sumažinti. Vadinasi, kainos veikia kaip barometras, rodantis prekės trūkumą ar 
jos perteklių, lyginant su visuomenės poreikiu rinkoje; jos rodo kaip naudingiausiai, t.y. pelningiausiai gali būti 
panaudoti gamybos veiksniai. 

Kiekvienos prekės kaina turi tarsi „grindis“ ir „lubas“, t.y., mažiausią ir didžiausią galimą ribą. Mažiausia kaina 
labiausiai priklauso nuo to, kiek prekė kaštuoja pačiam pardavėjui, didžiausia – nuo pirkėjo norų ir galimybių, o 
žvelgiant kiek plačiau, nuo rinkos situacijos. 

Firmos turi nuspręsti, kokia prekės kaina padengs visas gamybos išlaidas ir duos pelną. Kaina, kaip marketingo 
veiksmų pagrindinis kertinis akmuo, figūruoja sprendžiant daugelį problemų. Visi kaina siekiami tikslai skirstomi į 
keturias grupes: 

1. Pelningumo. 
2. Apimties. 
3. Konkurenciniai..  
4. Prestižo. 
Dažniausiai visi šie tikslai būna susiję, nes ne visada juos galima griežtai atskirti. 
Pelningumo tikslai tradiciškai laikomi svarbiausiais; tai siekimas maksimalių rezultatų –pelno gavimo – 

minimaliomis sąnaudomis. Dažniausiai keliamas tikslas ne apskritai maksimizuoti pelną, bet pasiekti tam tikrą 
pelningumo lygį. Jis gali būti išreikštas fiksuota pinigų suma arba procentais. 

 Apimties tikslai nusako planuojamas pardavimų apimtis arba numatomą užimti rinkos dalį. Kaina mažinama tol, kol 
šie tikslai pasiekiami. Kartais iškeliamas tikslas pasiekti maksimalią pardavimo apimtį. Tada nustatoma minimalų pelną 
duodanti kaina. 

 Konkurencinių tikslų kaina siekiama gana retai. Dažniausiai firmai neapsimoka mažinti kainą žlugdant 
konkurentus, nes tai mažina ir jos pačios pelną, o kartu ir galimybę konkuruoti kitais būdais (pavyzdžiui, tobulinant 
prekę). Įvedant į rinką naują prekę, jos kaina dažnai suderinama su kitų firmų atitinkamos kokybės prekių kainomis, tarsi 
„pasitinkant“ konkurenciją. 

 Prestižo tikslais siekiama suformuoti tam tikrą vartotojų požiūrį į firmos prekes ir bendrai į pačią firmą, pasitelkus 
kainą. Vienais atvejais nustatoma pabrėžtinai maža, o kitais – ypač didelė kaina. 

Kaip galima apskaičiuoti kainą? Rinkos ekonomikoje kainos apskaičiavimui yra sukurta gana daug įvairaus 
sudėtingumo metodų. Visi jie turi savo privalumų ir trūkumų. Sudėtingesni būdai padeda parinkti kainą pagal norimą 
rezultatą (pavyzdžiui, pelną, apyvartą), tačiau juos galima panaudoti tik turint daug tikslių duomenų ir kai stabili išorinė 
aplinka. Paprastesni kainos nustatymo būdai duoda tiktai patarimų ir idėjų, tačiau juos galima taikyti net ir neturint 
pilnos pradinės informacijos Visais atvejais svarbu sugebėti pasirinkti geriausiai konkrečias sąlygas atitinkančius 
būdus[11].  

Žinant produkto paklausos kreivę, apskaičiuotą išlaidų sumą ir konkurentų kainas, firma gali nustatyti savo 
produkto kainą. Ji bus tarp ypač mažos, neužtikrinančios pelno, ir ypač didelės, kliudančios paklausos formavimui. Tai 
parodyti trys pagrindiniai momentai, kuriais vadovaujamasi apskaičiuojant ir nustatant kainą (7.4 lentelė). 

 
7.4 lentelė. Kainos apskaičiavimo ir nustatymo pagrindiniai momentai 
 

GALIMA KAINA Ypač maža 
kaina 
 

Produkto gamybos 
ir 
pardavimo kaštai 

Konkurentų kainos ir 
produktų pakaitų 
kainos 

Unikalios produkto 
savybės 

                           Neįmanoma gauti pelno 

Ypač didelė kaina. 
 
 
Neįmanoma 
formuoti 
paklausos 

 
Paprasčiausia apskaičiuoti kainą vadinamuoju "kaštų ir priedo" (cost-plus pricing) metodu, dar vadinamu 

visuminių kaštų (agregate costs). Juo remiantis, prie vidutinių kiekvienos prekės išlaidų pridedamas tam tikras firmos iš 
anksto numatytas priedas (antkainis). Jis turi padengti nenumatytus ir neįskaičiuotus (jei tokių yra) kaštus bei 
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planuojamą pelną. Priedo dydis priklauso nuo firmos norų, bet kaina negali atitrūkti nuo tikrovės – brangių prekių niekas 
nepirks. 

Šis priedas (antkainis) iš esmės reiškia pelno dydį, kurį firma tikisi gauti vidutiniškai per tam tikrą laikotarpį. 
Pagal šį metodą, apskaičiuojama bazinė kaina (basic price): prie vidutinių gamybos kaštų pridedant tam tikro 

dydžio priedą pelnui gauti. Pridėjus prie bazinės kainos įvairius papildomus priedus (pavyzdžiui, tarpininkams, 
atsarginėms dalims ir kt.) gaunama gamintojo kaina (manufacturer's price}. 

Tai populiarus ir paprastas kainos apskaičiavimo metodas. Be to, jis daug kur tiesiog nepakeičiamas. Pavyzdžiui, 
pagal individualius projektus namus statanti firma būsimą kainą dažnai gali planuoti tik šitaip, t.y. pagal numatomus 
kaštus. Prekybos firmoms irgi patogu nustatyti kainą šiuo metodu. Tačiau svarbu tiksliai apskaičiuoti išlaidas ir sugebėti 
parduoti prekes už apskaičiuotą kainą. Deja, čia slypi ir pagrindinis šio metodo trūkumas – jis visiškai negarantuoja, kad 
prekes kas nors pirks. Metodas gerai padeda „peržengti“ kainos „grindis“, tačiau neturi jokio ryšio su „lubomis“ – 
paklausa ir kitais dalykais. Gali būti, kad per brangiai įsigytų prekių neįmanoma parduoti net ir su mažiausiu antkainius. 
Todėl „kaštų ir priedo“ metodą reikia taikyti drauge su kitais ar bent remtis pardavėjų patirtimi bei informacija apie 
rinką. 

Būtina pažymėti, kad nustatytas vienai ar kitai prekei priedas (antkainis) gali būti keičiamas priklausomai nuo 
kintančių rinkos sąlygų. Firma nustato ne stabilų, o lankstų priedą. Šiuo atžvilgiu vienos ar kitos prekės pardavimo kainą 
firma keičia, kintant rinkos sąlygoms. Lanksčiais priedais siekiama palaikyti tam tikro lygio vienos ar kitos prekės 
pardavimo mastą. 

Šis metodas geras ir tuo, kad leidžia išvengti tiesioginių nuostolių, t.y. kaina tikrai netampa mažesnė už išlaidas. 
Tiek marketingo praktikoje, tiek bet kurių investicijų atsipirkimui apskaičiuoti labai svarbus atsipirkimo analizės 

metodas, kuris pagrįstas ne vidutinėmis, bet visomis bendrosiomis firmos veiklos išlaidomis.  
Atsipirkimo (lūžio taško analizės) metodas – tai priklausomybė tarp firmos realizavimo pajamų, gamybos kaštų, 

pelno bei gamybos apimčių apskaičiavimas, pasirenkant optimalias gamybos apimtis. Apskaičiuojant kainą šiuo 
metodu paprastai remiamasi tam tikra hipotetine schema (grafiku), kuris rodo bendrųjų gamybos išlaidų, bendrųjų 
pajamų ir parduodamo prekės kiekio ryšį. Numatoma, kad bendri kintamieji kaštai didėja tiesiog proporcingai gamybos 
apimties (masto) augimui, arba kintamieji kaštai, tenkantys prekės vienetui, yra pastovūs. 

Be to, čia numatoma, kad papildomas prekės kiekis gali būti parduotas už tą pačią tam tikro dydžio kainą, t.y. 
firmos pajamos už kiekvieną papildomą prekės vienetą yra pastovios. Todėl čia bendrųjų pajamų linija taip pat yra tiesė. 

Dažnai tenka svarstyti, ar verslas bus pelningas, ar apskritai verta imtis naujos veiklos, po kiek laiko atsipirks 
pradinės investicijos ir pan. Todėl būtina palyginti pajamas su išlaidomis. Paprastai pajamų didėjimą sąlygoja parduotų 
prekių kiekis, todėl jas rodo nuo nulinio taško kylanti linija.  

Iš grafiko analizės matyti, kad A taške pajamų ir kaštų linijos susikerta ir atitinka prekių kiekį QA. Pardavus tiek 
prekių, nuo šio taško pradinės investicijos atsiperka ir pradedamas gauti pelnas (plotas dešinėje A taško pusėje). 
Pardavus mažiau prekių, patiriama nuostolių (plotas kairėje A taško pusėje). Šis A taškas vadinamas atsipirkimo, arba 
lūžio, tašku, nes jame nėra nei nuostolių, nei pelno. Taigi logiška, kad kiekviena firma stengiasi "„peržengti“ šį 
atsipirkimo (lūžio) tašką A ir gauti pelną. Todėl A taškas turėtų būti kuo arčiau grafiko pradžios, o tai galima pasiekti tik 
kainos didinimu. Tada kiekviena parduota prekė duoda firmai daugiau pajamų, ir pajamų linija pasidaro statesnė. Tai 
matyti iš 7.6 paveikslo[90]. 

 
7.6 pav. Atsipirkimo (lūžio analizės) metodas 
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bendriesiems kaštams, kai pardavimo kaina yra fiksuota. 
 
Be visų jau išvardintų įmonės uždavinių, organizacinių planų ir marketingo dėsnių, kiekviena įmonė turi savo kapitalą 
kuris reikalauja nuolatinių investicijų. Įmonės kapitalui tvarkyti taip pat tinka ekonomikos dėsniai ir reiškiniai. 
 
8. Įmonės kapitalo ekonomika 
 
 
Įvadas 
 

Šiame darbe nagrinėsime įmonės kapitalo ekonomiką ir jos aspektus. 
Šio darbo tikslas – išnagrinėti bei išanalizuoti įmonės kapitalo ekonomiką ir jos aspektus. 
Šio darbo aktualumas – ka įmonė tiek pradėdama savo veiklą, tiek ją vykdydama valdo šiokį tokį kapitalą, tad 

yra aktualu žinoti bei susipažinti su jo planavimo principais, rūšimis bei kitais aspektais. 
Šio darbo klausimai: 

 Aptarti kapitalo planavimo principus; 
 Išnagrinėti pradinio bei apyvartinio kapitalo sampratą; 
 Išanalizuoti pradinio kapitalo amortizacijos aspektus; 
 Aptarti kapitalo naudojimo rodiklius. 

Šio darbo uždaviniai: 
 Atlikti kapitalo planavimo principų apžvalgą; 
 Atlikti pradinio bei apyvartinio kapitalo sampratos analizę; 
 Atlikti pradinio kapitalo amortizacijos aspektų analizę; 
 Atlikti kapitalo naudojimo rodiklių apžvalgą. 

 
 
8.1.Kapitalo planavimo principai 
 

Kiekviena įmonė savo numato kokį kapitalą kaupti, kad atsitikus nenumatytiems įvykiams juo galėtų 
pasinaudoti. Tad tam ir yra pasitelkiamas kapitalo planavimas bei jo principai. 

Nagrinėjant kapitalo planavimo principus pirmiausia turime išsiaiškinti, kas tai yra įmonės kapitalas. Kapitalas – 
tai lėšos, naudojamos įmonės turtui ir jos veiklai finansuoti. 

Galime pažymėti, kad įmonės savininkai dažniausiai kapitalą planuoja (kiek jo reiks) prieš įsigydami įmonę, 
sujungdami kelias įmones ar norėdami užtikrinti, kad jei įmonės veikla sutriks galėtų šį turtą panaudoti įvairioms 
reikmėms.  

Įmonės įsigijimas gali būti laikomas ir traktuojamas kaip kitokia kapitalo planavimo forma. Nepriklausomai nuo 
to, ar įsigijimas atliekamas grynaisiais pinigais ar už akcijas, įsigyjantis verslas tūrėtų stengtis taip išdėstyti savo 
kapitalą, kad augtų akcininkų turtas ilgam laiko tarpui. 

Galima išskirti tokius kapitalo planavimo principus, kaip: 
 Numatyti grynųjų pinigų srautus bei kiekius; 
 Įsipareigojimų analizė; 
 Įmonės įvertinimas; 
 Kiti. 

Galime teikti, kad įmonė suplanuodama kapitalo kiekį iš dalies apsidraudžia nuo nenumatytų aplinkybių[96]. 
 
8.2.Pagrindinis bei apyvartinis kapitalas 

 
Kiekviena įmonė savo veikloje naudoja tiek pagrindinį, tiek ir apyvartinį kapitalą, tad dabar apie tai.  
Ekonominėje literatūroje randame keletą apyvartinio kapitalo apibūdinimų. Mes pateiksime keletą apibrėžimų. 

Apyvartinis kapitalas- tai įmonės kapitalo dalis, kurios visa vertė iš karto perkeliama į pagamintą prekę ir realizuota po 
kiekvieno gamybos ciklo jos grįžta atgal. Kita apibrėžimą randame wikipedia tinklapyje „Apyvartinis kapitalas (angl. - 
Working capital) - tai turtas, kuris naudojamas vykdyti savo kasdieninę veiklą.“1 Tad galime teikti, jog apyvartinis 
kapitalas – tai kapitalas, kuris naudojamas vykdant kasdieninę įmonės veiklą. 

Niekur nėra griežtai nurodyta, ką priskirti prie apyvartinio kapitalo. Mažoje įmonėje tai bus pinigai algoms, 
prekėms ir paslaugoms apmokėti, medžiagos. Didelėje įmonėje prie apyvartinio kapitalo galima priskirti pinigus algoms, 
prekėms, paslaugoms, staklėms, pastatams pirkti ir medžiagas. 
Viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria daugelis įmonių yra apyvartinių lėšų trūkumas. Jų įmonėms reikia 
atlyginimams mokėti, žaliavoms įsigyti, kitoms veiklos išlaidoms padengti. O įmonės, nejaučiančios apyvartinių lėšų 
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trūkumo, dažnai net nežino, kad efektyviame šių lėšų panaudojime slypi jų augimo ar pelno didinimo potencialas. 
Galime pažymėti, kad apyvartinių lėšų įvertinimui dažnai naudojamas apyvartinio kapitalo rodiklis. Šio rodiklio 
išskaidymas identifikuoja pagrindinius apyvartinio kapitalo komponentus. 
„Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai“2 

Apyvartinio kapitalo valdymas neapsiriboja tik grynų pinigų valdymu. Efektyviam apyvartinio kapitalo 
valdymui būtinas ir rinkos, klientų bei tiekėjų veiklos specifikos išmanymas, įmonės veiklos prioritetų nustatymas,  taip 
pat atsargų, gautinų ir mokėtinų sumų palaikomo lygio planavimas ir kontrolė bei faktinių rezultatų analizė. Akivaizdu, 
kad efektyviam apyvartinio kapitalo valdymui nepakanka vien tik finansinių žinių - būtinas ir komercinis įžvalgumas[4]. 

Pagrindinis kapitalas – tai vertė duodanti jos savininkui pelną. Galime teikti, kad šis kapitalas sudaro įmonės 
įstatinį bei kitą kapitalą. Kaip teigia kai kurie mokslininkai pagrindinis kapitalas – tai vertė, duodanti jos savininkui 
samdomosios darbo jėgos sukuriamą pridedamąją vertę pramoninio arba prekybinio pelno, palūkanų arba rentos 
pavidalu[2,4]. 
 

Galime pažymėti, kad įmonė pagrindinį kapitalą gali padidinti ar sumažinti atsižvelgdami į įmonės situaciją, jos 
gamybos apimtis ar kitus rodiklius.  

Įmonė pagrindinį kapitalą gali padidinti tokiais atvejais, kaip: 
 Priimant daugiau akcininkų; 
 Įskaitant balansinio pelno dalį; 
 Neatlygintinai gavus turto; 
 Perkainojant turtą (jei jis padidėjo); 
 Kitais atvejais. 

Įmonė pagrindinį kapitalą gali sumažinti tokiais atvejais, kaip: 
 Mažėjant pagrindinio kapitalo sudėtinių dalių vertėms; 
 Neatlygintinai perdavus turtą; 
 Nurašant iš pagrindinio kapitalo nuostolius, kurių nepadengia atsargos (rezervinio) kapitalo  

fondas; 
 Perkainojant turtą (jei jis sumažėjo). 

Apibendrindami galime teikti, kad tiek apyvartinis, tiek ir pagrindinis kapitalas įmonei yra vienodai svarbūs. 
 
8.3.Pradinio kapitalo amortizacija 

 
Pradinis įstatymas, dar kitaip yra vadinamas įstatiniu kapitalu. Įstatinis kapitalas– tai pasirašytų akcijų 

nominaliųjų verčių suma. 
Kaip ir kiekvienas turtas, pradinis kapitalas turi būti amortizuojamas. Pradiniu kapitalu galima laikyti tiek 

materialųjį, tiek nematerialųjį turtą. Nematerialaus turto amortizacija, kaip ir materialaus reikia atlikti kiekvienų 
finansinių metų gale, tik galime pastebėti, kad materialus turtas įmonės finansinius rodiklius labiau įtakoja, nei 
nematerialus. 

Galime pastebėti, kad „Amortizacija (iš pranc. amortir, dėvėtis) - tai fizinio turto susidėvėjimas.“1  Amortizacija 
– tai amortizuojamosios vertes priskyrimas sąnaudoms ir paskirstymas per visa planuojama turto naudingo tarnavimo 
laika, atsižvelgiant į realų to turto ekonomines vertes kitimą. 

Amortizaciniai atskaitymai gali būti išdėstomi didėjančia verte ar tolygia verte per tam tikrą laiką. 
Amortizaciniai atskaitymai – tai pagrindinio kapitalo vertės dalis, kurios netenkama per tam tikrą laikotarpį, kai yra 
naudojamas fizinė, materialinė nuosavybė. 

Dabar šiek tiek apie nematerialiojo turto amortizaciją.  
Kaip teigiama verslo apskaitos standartuose amortizuojama nematerialiojo turto verte turi būti nuosekliai 

paskirstyta per visa jo naudingo tarnavimo laika. 
Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama amortizacijos sąnaudomis kiekviena ataskaitini laikotarpi, 

išskyrus atvejus, kai amortizacijos sąnaudos įtraukiamos į kito turto pasigaminimo savikaina. 
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama remiantis metine amortizacijos norma, kuria įmonė nusistato, 

atsižvelgdama į: 
 Planuojama turto naudingo tarnavimo laiką; 
 Galimybe veiksmingai naudoti šį turtą, jei įmonę valdys kita vadovu komanda; 
 Technini, technologini ir kitokį senėjimą; 
 Kitais atvejais. 

Nematerialusis turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai proporcinga amortizacijos skaičiavimo metodą[5]. 
 

Taikant tiesiogiai proporcinga metodą, metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal formule: 
               „N = V1 – V2 / T“ 
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kur: 
N - metinė amortizacijos suma; 
V1 - nematerialiojo turto įsigijimo vertė; 
V2 - nematerialiojo turto likvidacinė vertė; 
T - naudingo tarnavimo laikas metais. 

Kalbant apie materialųjį turtą galime pažymėti, kad šio turto galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į 
eksploatacijos laiką, kiekvienais metais nurašant susidėvėjimo sumą. Nudėvėtas materialus turtas apskaitoje turi būti 
prilygintas vienam litui. 

Materialus turtas dėvisi dėl fizinio arba moralinio senėjimo proceso.  
Norint apskaičiuoti, kiek per tam tikrą laikotarpį šis turtas nusidėvi, reikia žinoti: 

 Jo savikainą; 
 Likvidacinę vertę. Likvidacinę vertę nustato pati įmonė, tačiau objekto likvidacinė vertė turi  

būti ne mažesnė už 1 litą ir neturi viršyti 10 % jo įsigijimo savikainos; 
 Metinę nusidėvėjimo normą. Šią normą įmonės nusistato pačios, atsižvelgdamos į planuojamą  

turto naudingo tarnavimo laikotarpį bei patvirtintus amortizacijos  normatyvus metais. 
Nusistatyta šio turto metinė nusidėvėjimo norma, naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė gali būti 

tikslinami, gavus papildomos informacijos.  
 Materialųjį turtą amortizuojant gali būti taikomi tokie metodai, kaip: 

 Tiesiogiai proporcingas; 
 Produkcijos; 
 Metų skaičiaus; 
 Dvigubas – mažėjančios vertės[6]. 

 
8.4.Kapitalo naudojimo rodiklis 
 

Kiekviena įmonė turėtų būti suinteresuota kuo efektyviau naudoti turimą kapitalą bei su juo uždirbti daugiau 
pajamų ir pelno.  

Jo naudojimo efektyvumą  įvertinti padeda šie rodikliai: turto pelningumas (grąža), turto apyvartumas, ilgalaikio 
turto apyvartumas ir kiti. 

Dabar pateiksime kaip yra apskaičiuojami šie rodikliai: 
 Turto pelningumas (grąža) apskaičiuojamas taip: 

Kpeln = (Grynasis pelnas / Vidutinė turto vertė) · 100 proc. 
Šis rodiklis parodo, kiek grynojo pelno gaunama vienam turto litui. Jis apibūdina firmos sugebėjimą pelningai 

naudoti turtą. Aukštesnė rodiklio reikšmė parodo efektyvesnį turto panaudojimą.  
Įmonės turtas panaudojamas labai gerai, jei šis rodiklis didesnis kaip 20 procentų, gerai – kai rodiklis didesnis negu 15 
procentų, patenkinamai – kai rodiklis didesnis negu 8 procentai.  

 Ilgalaikio turto apyvartumas: 
Kit = Pardavimai / Vidutinė ilgalaikio turto vertė 
 Rodiklis rodo, kiek vienas ilgalaikio turto litas sukuria pajamų. Kuo didesnė šio rodiklio reikšmė, tuo aukštesnį 
efektyvumo lygį turi įmonė.  Optimalu, kai gamybos įmonės rodiklio reikšmė yra 1 – 2, o prekybos įmonės – apie 10. 

 Turto apyvartumo rodiklis nustatomas taip: 
Kvt = Pardavimai / Turto vidutinė vertė 

Turto apyvartumas rodo, kiek vienas turto litas uždirba pajamų. Didesnė šio rodiklio reikšmė rodo aukštesnį 
efektyvumo lygį. Optimalu, kai gamybinės įmonės šio rodiklio reikšmė yra didesnė už 1, o prekybos įmonės – 3 – 5. 

Visi trys rodikliai leidžia vertinti įmonę kaip prekių gamintoją, atspindi jos veiklos ekonominį efektyvumą, 
atsižvelgiant į vartotojų interesus. Turto naudojimo efektyvumui turi įtakos labai daug veiksnių. Tai gaminamos 
produkcijos asortimentas, produkcijos kokybė bei paklausa. Įmonė turėtų daug dėmesio skirti gaminamos produkcijos 
konkurencingumo didinimui, reklamai ir kitiems rėmimo veiksmams, kainodarai, savikainos mažinimui. Didelę reikšmę 
turi tiekimo ir realizavimo tinklo būklė, jo patikimumas, plėtros galimybės. Nemažesnę reikšmę turi esama gamybos 
technologija, galimybė techniškai pertvarkyti, modernizuoti įrengimus, diegti pažangesnes technologijas. Svarbu 
optimaliai panaudoti turimus pajėgumus, racionaliai panaudoti įrengimus, mašinas, įrangą laiko požiūriu.  
 
Išvados 
 
1.Kapitalas – tai lėšos, naudojamos įmonės turtui ir jos veiklai finansuoti. Kiekviena įmonė turi numatyti kiek ji privalo 
turėti kapitalo, kad galėtų sėkmingai vykdyti savo veiklą. Tad, kad įmonė galėtų tiksliai numatyti kiek lėšų jai reiks, ji 
turi suplanuoti kiek kapitalo skirs vienam ar kitam tikslui pasiekti. 
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2.Apyvartinis kapitalas - tai turtas, kuris naudojamas vykdyti įmonės kasdieninę veiklą. Prie apyvartinio kapitalo galima 
priskirti - mažoje įmonėje tai bus pinigai algoms, prekėms ir paslaugoms apmokėti, medžiagos, didelėje įmonėje prie 
apyvartinio kapitalo galima priskirti pinigus algoms, prekėms, paslaugoms, staklėms, pastatams pirkti ir medžiagas. 
Pagrindinis kapitalas – tai vertė duodanti jos savininkui pelną. Galime teikti, kad šis kapitalas sudaro įmonės įstatinį bei 
kitą kapitalą. 
3.Amortizacija – tai amortizuojamosios vertes priskyrimas sąnaudoms ir paskirstymas per visa planuojama turto 
naudingo tarnavimo laika, atsižvelgiant į realų to turto ekonomines vertes kitimą. Amortizaciniai atskaitymai gali būti 
išdėstomi didėjančia verte ar tolygia verte per tam tikrą laiką. Amortizaciniai atskaitymai – tai pagrindinio kapitalo 
vertės dalis, kurios netenkama per tam tikrą laikotarpį, kai yra naudojamas fizinė, materialinė nuosavybė. 
4.Kiekviena įmonė turėtų būti suinteresuota kuo efektyviau naudoti turimą kapitalą bei su juo uždirbti daugiau pajamų ir 
pelno. Jo naudojimo efektyvumą  įvertinti padeda šie rodikliai: turto pelningumas (grąža), turto apyvartumas, ilgalaikio 
turto apyvartumas ir kiti [7]. 
Be įmonės kapitalo ekonomikos, kiekviena įmonė o ypač statybos įmonės susiduria ir su darbo išteklių ekonomika, 
kurios nusistovėję dėsniai padeda tvarkyti ir išlaikyti išteklių pusiausvyra. 
 
 
9. Statybos įmonės darbo išteklių ekonomika 
 
9.1. Darbo rinka, darbo našumas ir darbo jėgos ištekliai 
 

Darbo rinka. Darbo rinkoje darbuotojai konkuruoja tarpusavyje, stengdamiesi gauti darbo vietą ar geriau 
apmokamą darbą. Ši konkurencija būtinai susiduria su nedarbu, kaip neišvengiamu reiškiniu rinkos sąlygomis. Nedarbo 
lygis svyruoja priklausomai nuo šalies išsivystymo ir darbo rinkos socializacijos laipsnio, kuris pasireiškia vyriausybei ir 
profsąjungoms aktyviai reguliuojant darbo rinkos procesus, ypač nedarbo lygį. 

Rinką veikia ne tik ekonominiai veiksniai ( rinkos kaina, pasiūla ir paklausa ). Egzistuoja socialinis aspektas, kuris 
suprantamas kaip veikiančių visuomeninių institutų ( profsąjungos, vyriausybės, įstatymų, diskriminacijos, kuri svarbi 
tik tam tikroms grupėms žmonių, bet ne visai darbo rinkai), susiklosčiusių tradicijų kišimasis į darbo rinkoje vykstančius 
procesus. 

Yra įsigalėjusi nuomonė, jog dėl profsąjungos, vyriausybės politikos, šalyje susiklosčiusių tradicijų, darbo rinkos 
atžvilgiu poveikio, minėtoji rinka praranda rinkos savybės. Ji nustoja būti vieta, kur gamybos ir paklausos sandūroje 
formuojasi darbo jėgos kaina, ir tampa milžinišku informaciniu mechanizmu, kuris bando suderinti darbdavių ir 
darbuotojų interesus, kad būtų galima maksimaliai sušvelninti nedarbą ir skatinti gamybos procesą. 

Darbo rinkos socializacijos procesas susiduria su daugeliu spręstinų socialinių ekonominių reiškinių.Vienas jų-tai 
milžiniški vyriausybės indėliai į darbo rinką, ne visuomet teikiantys naudą. Viena vertus, vyriausybė išleidžia daug lėšų 
naujoms darbo vietoms kurti, darbuotojams mokyti, perkvalifikuoti, o antra vertus  – nedarbo augimą lydi ne ką 
menkesni nuostoliai. Kiekvienas bedarbis – ne tik milžiniškos išlaidos ir nuostolis, bet ir socialinė psichologinė 
problema. JAV nedarbui išaugus 1 procentu, žmogžudysčių skaičius padidėja – 5,7 procento, savižudybių – 4,1 
procento.  

Lietuvos vyriausybė kovai su nedarbu skiria pinigų, tačiau jų aiškiai nepakanka. Bet reikia objektyviai pagrįsti jų 
kiekį. Pinigai turėtų skatinti tiek ekonominę, tiek psichologinę socialinę pažangą, mažinti nedarbą, kuris tarp ES šalių 
vienas didžiausių. 

Socialinė rinka turi reaguoti į profesijų pasikeitimą, įvairių specialybių trūkumą ar perteklių. Anglų mokslininkai 
teigia, kad profesijų plėtrą labiau apsprendžia tam tikros vertybės ir tradicijos, o ne rinkos poreikis. Švietimo sistemos ir 
darbo rinkos bendradarbiavimas leidžia subalansuoti darbo rinką, patikrinti profesijų reikalingumą. Lietuvoje šis ryšys 
dar menkas. Toliau rengiami specialistai, kurių visiškai užtenka. 

Antras darbo rinkos socializacijos sąlygotas reiškinys – infliacija. Kad nedarbas ir infliacija susiję, dar 1958 m. 
nustatė anglų ekonomistas A. Filipas. Didėjant nedarbui, didėja ir infliacija, ir atvirkščiai. 

Pagrindinės prielaidos, būtinos tobulai konkurencijai darbo rinkoje, yra visiškas darbo socialinis mobilumas, 
darbuotojų ir darbdavių informuotumas apie darbo sąnaudas ir rezultatus, situaciją, kai rinkos galios neturi nei darbo 
pardavėjai, nei pirkėjai. Tačiau realiai nėra visiško socialinio mobilumo, nes vyksta darbo jėgos paskirstymas dėl įvairių 
priežasčių: gyvenimo sąlygų keitimosi, profesijos pakeitimo ir įsigijimo užmokesčio dydžio ir kt. 

Darbo rinkos dalyviai turi turėti reikiamos informacijos apie darbo vietų sąlygas, darbo užmokestį ir kt. Dažniausiai 
šios informacijos trūksta. Ne visada galima įvertinti ne tik darbuotojų, bet ir darbdavių darbo rezultatus. Gamybinių šakų 
įmonių veiklą galima įvertinti gana tiksliai, o kitų šakų įstaigų darbo rezultatų įvertinti neįmanoma. 

Rinkos ekonomikoje sprendimus dirbti ar nedirbti priima atskiri žmonės, atsižvelgdami į darbo sąlygas, sunkumus, 
pajamas ir kt. Kai darbo užmokestis yra fiksuotas, norint gauti daugiau pajamų, reikia ilgiau dirbti, o tai reiškia, kad 
mažiau laiko lieka laisvalaikiui bei poilsiui. Darbas, kaip bet kuri kita veikla, turi alternatyvias išlaidas, t. y. laisvalaikio 
kiekis, kurio reikia, norint gražinti darbingumą. 
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Darbo jėgos paklausa rinkoje priklauso nuo gamybos mastų, gaminamos produkcijos darbo imlumo, gamybos 
technologijų procesų techninio lygio, darbo užmokesčio ir kitų veiksnių. Darbo jėgos poreikį sprendžia kiekviena įmonė 
savarankiškai. Įmonė stengiasi panaudoti naujausius technologinius procesus, kad kuo mažiau darbuotojų pagamintų 
reikiamą gaminių kiekį[90]. 

Ribinis pajamų produktas – tai bendrųjų įmonės pajamų pokytis, susijęs su gamybai panaudoto darbo padidėjimu 
vienetu. 

Mažėjantis ribinis pajamų produktas – daugelis gaminių gali būti gaminami, naudojant skirtingą darbo kiekį ir 
įmonėms reikia spręsti, kiek darbuotojų priimti. 

Pramonės ir statybos įmonės, norėdamos gauti maksimalų pelną, stengiasi priimti tiek darbuotojų, kad ribinis 
pajamų produktas sutaptų su darbo užmokesčiu. Jei taip nėra – atsiranda nedarbas, dėl darbuotojų tarpusavio 
konkurencijos pradeda mažėti darbo užmokestis. Užmokesčio mažinimas skatina įmones priimti daugiau žmonių, o tai 
panaikina nedarbą. O kai darbuotojų trūksta, prasideda konkurencija tarp darbdavių, siekiančių privilioti reikalingus 
darbuotojus, užmokestis didėja ir darbdaviai mažiau priima dirbti žmonių. 

Kaip ir kiek mokėti įmonės darbuotojams, sprendžia jos vadovybė. Valstybė tik nustato minimalią mėnesinę algą ir 
minimalų valandinį atlygį. Nuo 2005 m. liepos 1 dienos buvo nustatyta minimali mėnesinė alga – 550 litų, o minimalus 
valandinis atlygis – 3,28 lito. Užmokesčio minimumas siekia apginti neturtingųjų interesus, bet jis riboja darbo jėgos 
rinkos veikimą [40]. 

Daliai darbuotojų apmokomi galimybių algų pagrindu. Galimybių alga – tai tokia alga, kurią tam tikrų sugebėjimų 
darbuotojas gali gauti kituose darbuose. Darbo rinkoje negalima neįvertinti ir darbdavių rinkos galios. Kraštutinių rinkos 
galios darbo paklausos aspektų pavyzdys tai monopsonija – rinka, kurioje yra vienintelis pirkėjas. Tarp tobulos pirkėjų 
konkurencijos ir monopsonijos susiklosto oligopsonijos situacija. Oligopsonija – rinka, kurioje veikia tik keli pirkėjai. 

Darbo jėgos ištekliai. Kad efektyviai būtų panaudota darbo jėga, būtina ją įvertinti ir gautų rezultatų pagrindu 
pertvarkyti į reikalaujamo lygio struktūrą. 

Darbo jėgą valstybėje būtina įvertinti kokybinėmis ir kiekybinėmis charakteristikomis. Darbo jėgos įvertinimas 
imlumo aspektu leidžia sugretinti darbo jėgos poreikį ir pasiūlą. Antra vertus, darbo jėga, kaip kintanti ekonominė 
charakteristika, gali pasikeisti tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai dėl išorinių ir vidinių priežasčių. 

Ekonominės sistemos plėtojimosi tendencijos ir rezultatai apibrėžiami visuminiais darbo ištekliais. Jie laikomi 
integruotų žmonių darbinių potencialu. Ne pats žmogus yra „darbo jėga“, o jo fizinis ir intelektualinis potencialas. 
Neorganizuotai darbo jėgos grupei priskiriami tie integruoti asmenys, kurie dėl fizinio bei intelektualinio išsivystymo 
lygio nesugeba sąmoningai efektyviai dalyvauti ūkinėje veikloje. Pavyzdžiui, mažamečiai vaikai, invalidai, senyvo 
amžiaus žmonės. 

Plėtojant ekonominę sistemą didžiausią įtaką turi visuomeniškai organizuota darbo jėga. Ji aprėpia darbingąją 
visuomenės dalį, kuri ilgainiui, dėl įvairių priežasčių kinta tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai .Bet kurioje ekonominėje 
sistemoje vyksta natūralūs žmonių gimimo, augimo bei mirties procesai. Vertinant visuomeniškai organizuotos darbo 
jėgos kitimą, būtina atsižvelgti į ekonominėje sistemoje integruotų žmonių bendrąsias vystymosi tendencijas, o ne į 
vienetinius skirtingus poslinkius. 

Visuomeniškai organizuoti darbo ištekliai sąlyginai skirstomi į: 
 aktyviuosius, 
 pasyviuosius, 
 atsarginius. 

Aktyvieji darbo ištekliai - tai darbinis potencialas tų žmonių, kurie pagal savo galimybes integruojasi į ūkinę veiklą. 
Pasyviesiems darbo ištekliams priskirti bedarbiai arba asmenys, dirbantys ne visą darbo dieną. 
Atsarginiai darbo ištekliai – tai asmenys, dalyvaujantys ūkinėje veikloje, tačiau dėl natūralių bei ekonomiškai 

pagrįstų priežasčių pasitraukę iš jos. Tai darbingi pensininkai, studentai ir pan. 
Ekonominėje sistemoje kiekvienam specialiam darbo jėgos struktūros vienetui būtina priskirti tam tikrą skaičių 

klasifikacinių padalų. Kuo detaliau problema nagrinėjima, tuo detalesnis ir kvalifikacinis skirstymas. Kvalifikacinį darbo 
jėgos skirstymą specializacijos požiūriu galima atlikti tiek formaliai, tiek atsižvelgiant į ekonominės veiklos realijas. 

Šalies gyventojų skaičius – tai vienas pagrindinių veiksnių, nuo kurio priklauso ūkio ekonomika. Gyventojų 
skaičiaus kitimas parodo darbo jėgos pokyčius, struktūrą ir kitus ekonominius rodiklius. Jų skaičius nusakomas 
surašymo momentu. Gyventojų skaičius 2001–2005m.m. Lietuvoje pateiktas 10.1. pav. 
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9.1 pav. Gyventojų skaičius Lietuvoje (2001 – 2005 m.) 
 

1995m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3 mln.419 tūkst. žmonių, iš jų 1 mln. 191 tūkst., arba 32 procentai, kaime. 
Lietuvos gyventojai senėja. Pagrindinės šio reiškinio priežastys: mažas gimstamumas, santuokų mažėjimas, darbingo 
amžiaus gyventojų migracija, kriminogeninė situacija bei padidėjęs savižudybių ir autoavarijų skaičius [51]. 

Nedarbo kategorija glaudžiai susijusi su darbo jėga, todėl, kalbant apie nedarbą, būtinas supratimas apie darbo jėgą. 
Darbo jėga yra darbingo amžiaus ( nuo 18 metų ) dirbantys ar aktyviai ieškantys darbo šalies žmonės. Vadinasi, 
nenorintys dirbti ir darbo neieškantys negali būti priskiriami prie bedarbių. Darbo jėga nelaikomi ir kareiviai, studentai, 
ligoniai, asmenys esantys specialiose pataisos įstaigose, pensininkai, taip pat namų šeimininkės. 

Bedarbiai – tai žmonės, kurie neturi darbo, bet aktyviai jo ieško, registruodamiesi įsidarbinimo įstaigose kaip 
norintys ir galintys dirbti. 

Darbo jėgą sudaro bendras dirbančiųjų, tinkamų darbuotis šalies ūkyje, skaičius. Nedarbo lygis apskaičiuojamas 
užregistruotų bedarbių ir visos darbo jėgos santykiu procentais: 
 
Nedarbo lygis= bedarbių skaičius / darbo jėgos skaičius × 100procentų; 
 

Nedarbo lygis – ekonominis rodiklis, rodantis, kokia darbo jėgos dalis yra neužimta, tai asmenų galinčių ir norinčių 
dirbti, tačiau neturinčių tinkamo darbo, santykio su visais darbingais gyventojais (darbo jėga) procentinė išraiška. Taigi 
nedarbo lygis parodo, koks yra bedarbių procentas nuo visos darbo jėgos. Nedarbo mastas panašus į vandens baseiną: jis 
kyla, kai pritekėjimas (t. y nauji bedarbiai) viršija nuotėkį (t. y žmones, gaunančius darbą)  

Nedarbo lygio įvertinimo praktinės problemos gana komplikuotos ir ne visuomet statistikos darbuotojams pavyksta 
parodyti tikrąjį nedarbo vaizdą. Nedarbo problemomis užsiima solidžios vyriausybinės įstaigos. Vieni nedarbo 
statistikos rodikliai apima tik tuos, kurie ieško darbo o kiti – visus tuo momentu nedirbančius gyventojus. Gautoji 
statistinė informacija kai kurių ekonomistų kritikuojama, nes ji neparodo tikrojo nedarbo lygio. 
Ekonomistai skiria tokius tris nedarbo tipus: 

 frikcinį (tekamąjį); 
 struktūrinį; 
 ciklinį. 

Tekamasis nedarbas – tai trumpalaikis, neišvengiamas nedarbas. Terminą „tekamasis“ arba „frikcinis“ nedarbas 
ekonomistai vartoja kalbėdami apie tokius darbuotojus, kurie ieško darbo arba tikisi jį gauti artimiausioje ateityje. 
Manoma, kad tekamasis nedarbas – neišvengiamas ir tam tikru mastu net pageidautinas. Daugelis žmonių, atsiradę „tarp 
darbų“ savo valia, pereina iš menkai apmokamo mažai naudingo darbo į geriau apmokamą naudingesnį  darbą. Dėl to 
padidėja žmonių pajamos, tampa racionalesnis darbo išteklių pasiskirstymas, vadinasi, išauga ir realiojo nacionalinio 
produkto apimtis. 

Struktūrinis nedarbas – nedarbo forma, kurią sąlygoja gamybos techninio lygio augimas, kai esamoji dalies 
darbuotojų kvalifikacija neatitinka darbo paklausos (techninio lygio) reikalavimų. Tekamasis nedarbas labai susijęs su 
struktūriniu. Technologijos pokyčiai – ne vienintele struktūrinio nedarbo priežastis. Antai ilgalaikiai vartotojų 
pirmenybių pasikeitimai, taip pat ir geografinis darbo vienetų pasiskirstymas (darbo vietų perkėlimas iš vieno regiono ar 
šalies į kitą), sąlygojantis žmonių migraciją, gali sukelti struktūrinį nedarbą. Nedarbas atsiranda dėl to, kad darbo rinka į 
šiuos pokyčius reaguoja lėtai, darbo jėgos struktūra neatitinka naujos darbo vietų struktūros. Išryškėja, kad dalis net ir 
kvalifikuotų darbuotojų neturi reikalingų darbo įgūdžių, kuriuos būtų galima greitai perduoti, nes jų patyrimas ir įgūdžiai 
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paseno ir tapo nereikalingi kintančiai ekonomikai. Todėl tokie darbuotojai priversti persikvalifikuoti arba keisti 
gyvenamąją vietą, arba ilgam tapti bedarbiais. 

Esminis skirtumas tas, kad „frikciniai“ bedarbiai turi reikalingų darbo įgūdžių, kuriuos jie gali parduoti ,o 
„struktūriniai“ bedarbiai negali iš karto gauti darbo – jiems reikia persikvalifikuoti, papildomai mokytis, o kartais 
pakeisti gyvenamąją vietą. 

Ciklinis nedarbas – nedarbas, sąlygojamas bendro ekonomikos nuosmukio. 
Ūkinės veiklos ciklo pasikeitimai sukelia nedarbą. Ciklinį nedarbą sukelia tokia ūkinės veiklos ciklinė fazė, kuriai 

būdingas visuminių (bendrųjų) išlaidų nepakankamumas. Gamybos mažinimo ir nuosmukio laikotarpis, kai visuminė 
paklausa prekėms ir paslaugoms mažėja, krinta užimtumas ir nedarbas didėja. 

Nagrinėdami nedarbo pasekmes, pirmiausia kategoriją „darbo jėga“ būtina personifikuoti, t. y įasmeninti, o antra, 
pažymėtina, kad prarandama dalis darbuotojų pajamų. Nors bedarbių pašalpos išsivysčiusiose šalyse dabar smarkiai 
kompensuoja pajamų netekimą,  darbo atveju, bet jų išmokėjimas turi griežtas išlygas, o išmokų dydis niekada 
nepasiekia turėtų pajamų lygio. 

Šiandien žodis „nedarbas“ daugeliui asocijuojasi su individo (šeimos) piniginiais sunkumais. Socialiniai nedarbo 
nuostoliai anaiptol nereiškia vien valstybės ar individo (šeimos) išlaidų didėjimo ar pajamų mažėjimo. Žmogus, patekęs 
į priverstinį nedarbą, kenčia psichologiškai, ko ekonomistai nesugeba (nes praktiškai neįmanoma) išmatuoti. Nedarbas 
demoralizuoja žmogų ir skatina netikrumą rytojumi, psichines ligas, savižudybes, nusikaltimus, skyrybas ir panašiai. 

Dar viena nedarbo pasekmė žmogui – jo darbinės patirties praradimas, o ši patirtis – taip pat vertingas turtas. 
Netekęs darbo, darbuotojas ne tik nebekaupia naujų darbo įgūdžių, bet silpnėja ir nyksta įgytieji sugebėjimai, žinios. Kai 
kurie ekonomistai pažymi, kad nedarbas, atsiradęs laisva valia, t. y savanoriškas, žmogui yra net naudingas. Be pašalpos, 
jis teikia žmogui vertybę kaip laisvalaikis. Atsisakydami nuo darbo, kai kurie žmonės mano, kad laisvalaikis yra didesnė 
vertybė, negu darbo pajamos. Kai ekonomika nepajėgi sukurti pakankamai darbo vietų visiems norintiems ir galintiems 
dirbti, tai šalis netenka dalies nacionalinio produkto, jis lieka nepagamintas [20]. 

Okano dėsnis – tai empirinė priklausomybė tarp nedarbo ir realaus ekonominio augimo (BVP) tempų, pagal kurią 
realiojo BVP 2 – 3 procentų pokytis siejamas su 1 procento nedarbo lygio pokyčiu priešinga kryptimi. 

Nuostoliai dėl nedarbo tautos ūkyje susidaro ne tik dėl nepagamintų prekių ir paslaugų, bet ir dėl išsimokėtų nedarbo 
pašalpų. Visi dirbantieji moka nedarbo draudimui iš savo darbo užmokesčio, ir vyriausybė kompensuoja bedarbiams 
pajamų sumažėjimą. Tačiau tai nėra pagrindinis ekonominis nedarbo nuostolis. Bet kai ekonomika negali aprūpinti visų 
norinčių dirbti darbo vietomis, prarandamas vertingas resursas: potencialios prekės ir patarnavimai. 

Nedarbo mažinimo priemones galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes: didinančios darbo pasiūlą ir didinančias 
darbo paklausą. Darbo pasiūla gali būti padidinta tobulinant darbo rinkos paslaugas. Kai kurie asmenys bedarbiais yra 
dėl to, kad neturi reikiamos informacijos apie laisvas darbo vietas. 

Tobulinant trūkstamų specialybių profesionalų paruošimą, naujos ar laisvos darbo vietos dažniausiai būna skirtos 
specialistams, t. y darbuotojams tokių profesijų, kurių funkcijas gali atlikti tik nedaugelis. Tuo tarpu dauguma bedarbių 
yra nekvalifikuoti arba patekę į bedarbių kategoriją iš nykstančių ūkio šakų. 

Koreguojant valstybės pagalbą bedarbiams, nedarbo pašalpos išmokomos iš valstybės biudžeto, kompensuoja 
pajamų netekimą nedarbo atveju, apsaugo žmones nuo skurdo. Tačiau šios pašalpos turi grįžtamąją įtaką nedarbo lygiui 
– jos padidina savanorišką nedarbą ir pailgina darbo vietos ieškojimo trukmę. 

Mažinant pajamų mokestį, ši priklausomybė paprasta: pajamų mokesčio mažinimas tolygus realaus darbo 
užmokesčio didinimui, o aukštesnis darbo užmokestis, kitoms sąlygoms esant vienodoms, didina dirbti norinčių žmonių 
skaičių. Taigi šios, aukščiau išvardytos priemonės, gali mažinti nedarbą, didinant darbo pasiūlą. O kokios priemonės gali 
padidinti jos paklausą? 

Vyriausybės ir profsąjungos įtaka pristabdo struktūrinius kitimus ekonomikos augimo sąlygomis. Profsąjungos 
sutartyse su darbdaviais dažnai numatomas privalomas darbuotojų samdymas, nepaisant technologijos kitimų, arba 
vyriausybė savo subsidijomis palaiko silpstančias ūkio šakas bei regionus. 

Visuminis paklausos didinimas. Nuosmukiai ir nedarbas dažnai sąlygojami nepakankamos visuminės paklausos. 
Todėl vyriausybė didina paklausą per prekių ir paslaugų supirkimus iš privačių įmonių. Tai efektyvus BVP ir nedarbo 
reguliavimo būdas, tačiau jis turi pavojingą savybę – skatina kainų augimą (t. y infliaciją). 

Papildomų darbo vietų kūrimas plėtojant smulkųjį verslą. Negalintys rasti darbo bedarbiai arba samdomieji 
darbuotojai, nepasitenkinantys vien darbo užmokesčio pajamomis ir turėdami mažą pradinį turtą, steigia smulkias 
įmonės ir organizuoja savo verslą. 

Darbo namuose plėtimas. Šiam darbo paklausos didėjimo veiksniui palankias sąlygas sudaro masinis personalinių 
kompiuterių naudojimas, tobulos komunikacijos priemonės tarp darbdavių ir darbuotojų, nors jie ir būtų toli vieni nuo 
kitų. 

Užimtumo lygis – procentinė dirbančiųjų gyventojų dalis, t. y. užimtų ūkine veikla, taip pat ir darbu. Šalies 
užimtumo įstatymas suteikia socialines garantijas nedirbantiems. Valstybė garantuoja: nemokamas profesinio 
orientavimo ir konsultavimo paslaugas bei informaciją apie laisvas darbo vietas; nemokamas darbo biržos paslaugas 
bedarbiams; nemokamą mokymą ir persikvalifikavimą; bedarbio pašalpą. 
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Valstybines gyventojų užimtumo garantijas darbo rinkoje įgyvendina Lietuvos darbo birža. Darbo užimtumu visada 
reikia rūpintis, nes darbo laiko nuostoliai mažina galimybinės veiklos ekonominius rodiklius. 9.1 lentelėje pateikti 
Lietuvos nedarbo lygis 2005 m. 
 
9.1 lentelė. Lietuvos gyventojų nedarbo lygis 2005 m. 
 

 Matavimo vnt. Metai Lietuva 

Nedarbo lygis proc. 2005 8,3 
Jaunimo nedarbas proc. 2005 14,4 
Ilgalaikių bedarbių dalis proc. 2005 54,9 
Moterų nedarbas proc. 2005 8,3 

Vyrų nedarbas proc. 2005 8,2 

Užimtumo lygis proc. 2005 62,6 

Užimtumo lygis sektoriuose: 
       pramonė, statyba 
       paslaugos 
       žemės ūkis, medžioklė, 
miškininkystė ir žuvininkystė 

proc. 2005  
20,82 
67,82 
11,36 

 
Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2005 metais teritorinėse darbo biržose buvo uzregistruota 100,8 tūkst. nedirbančių 
piliečių [40]. 

Darbo biržų veikla. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvoje buvo suformuota vieninga darbo biržos sistema. 
Buvo įkurta darbo birža, apimanti 47 teritorines darbo biržas. Ji atlieka visas funkcijas, būdingas šiuolaikinei valstybei ir 
atitinka Europos šalių biržų standartus. Pagrindiniai Lietuvos darbo biržos veiklos tikslai yra šie: 
 -laisvų darbo vietų paieškos efektyvumo bei atsakomybės, tenkinant darbdavių poreikį kvalifikuotai darbo jėgai, 
didinimas; 
 -piliečių su negalia bei ilgalaikių bedarbių integracija į darbo rinką. 
Teritorinių darbo biržų pagrindiniai veiklos tikslai: 
 -palaikyti ryšius su darbdaviais; 
 -išsiaiškinti esamąją ir prognozuojamą darbo jėgos paklausą, sprendžiant užimtumo problemas; 
 -numatyti prioritetines gyventojų užimtumo priemones pagal metų ketvirčius, atsižvelgiant į situaciją teritorijos 
darbo rinkoje; 
 -tobulinti darbo organizavimą, taikant darbuotojų veiklos planavimo ir įvertinimo sistemą. 

Pagal Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymą, Darbo biržos moka bedarbiams pašalpas. Teisę gauti 
bedarbio pašalpą turi bedarbiai, kurie iki užsiregistravimo valstybinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 24 mėnesių 
valstybinio socialinio draudimo stažą per paskutinius 3 metus. Bedarbio pašalpa mokama kas mėnesį, bet ne ilgiau kaip 
6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį [18]. 
 
 
 
 
9. 2. Gerovė ir darbo humanizavimas 
 

Gamyba ir gerovė. Žmogus stengiasi patenkinti įvairius savo norus. Šie žmogaus suvokti norai vadinami poreikiais. 
Poreikiais gali būti klasifikuojami pagal įvairius kriterijus. Paprasčiausia būtų poreikius skirstyti į gyvenimiškai būtinus 
ir nebūtinus. 

Poreikiai, kuriuos reikia patenkinti norint gyventi, vadinami egzistavimo poreikiais. Jiems priklauso maisto, 
drabužių, gyvenamojo būsto poreikiai. Prabangos poreikiai – jie atsiranda tik tada, kai yra patenkinti egzistavimo 
poreikiai. Žinoma, riba tarp egzistavimo ir prabangos poreikių santykinė. Ji priklauso nuo gyvenimo lygio, kultūros, 
profesijos, padėties visuomenėje ir t. t. 
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Dažnai sunku poreikius priskirti tik prie jau minėtų dviejų grupių. Tai pasakyta apie protinio, dvasinio pasitenkinimo 
poreikius, kurie yra vadinami – kultūriniais. 

Visa, kas tiesiogiai ar netiesiogiai tenkina poreikius, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, ekonomikos moksle vadinama 
prekėmis. 

Norėdamas turėti savo poreikių tenkinimui pakankamai prekių, žmogus yra priverstas veikti. Ši veikla, nukreipta į 
prekių masės nepakankamumo sumažinimą, vadinama gamyba. Tai reiškia, kad gamyba yra gamybos išteklių (darbo, 
turto ir žemės) sujungimas, kad būtų pagamintos visos prekės, atliktos paslaugos sukurtos ir suteiktos teisės. 

Techninė gamyba – tai prekių gamyba žmogaus darbo, įrankių ir įrengimų pagalba. 
Ekonominis gamybos procesas apima prekybos, banko, draudimo bei transporto patarnavimus. 
Socialinė gamyba apima mokslo, mokymo sferą. 
Kaip jau minėta, norint gaminti, reikalingas žmogaus darbas, tačiau kad būtų sukurta prekė, reikalingi pirminiai 

ištekliai: žaliavos, medžiagos bei priemonės, kuriomis žmogus dirbdamas sukuria naują vertę. Todėl išskiriamos trys 
pagrindinės darbo veiksnių rūšys:  

 Darbas – tai įvairios žmogaus pastangų formos. 
 Žemė – tai gamybos atsiradimo ir žaliavų gamybos vieta. 
 Turtas – visos lig šiol sukurtos vertybės, kurias įmonė įtraukia į gamybos procesą. 

Darbo humanizavimas. Su darbo samprata susiduriama įvairiose disciplinose. Darbas gamtos mokslų, visų pirma 
fizikos, fiziologijos, požiūriu yra grynai energetinė sąvoka. Psichologija su darbu sieja bet kokias protines pastangas 
siekiant kokio nors tikslo. Darbo specifiką visuomeniniu požiūriu galima nusakyti keturiais aspektais. 

1. Darbo kognityvus aspektas. Nors poreikiai ir galimybės dėl darbo objektų, darbo priemonių ir paties žmogaus 
išsivystymo lygio skyrėsi, visais istoriniais laikotarpiais žmogaus darbo tikslas buvo tenkinti savo poreikius. 

2. Darbo voliuntaristinis aspektas. Viena pagrindinių komponenčių, reguliuojančių žmogaus elgseną yra valia, 
kadangi būtent ji lemia vidinę žmogaus motyvaciją. 

3. Darbo emocinis aspektas. Dar šio amžiaus pradžioje Levinas įvardijo du kardinaliai skirtingus požiūrius į darbą. 
Tai darbas, susijęs su dideliu fiziniu apkrovimu, įtampa ir traktuojamas kaip našta, bei darbas organizuojamas taip, kad 
teiktų dirbančiajam malonumą. 

4. Darbo socialinis aspektas. Žmogus sugebėjimai, galimybės, valia, emocijos yra individualaus pobūdžio, tačiau 
negalima pamiršti, kad darbas, kaip tikslinga veikla, visada yra susijęs su socialine aplinka. 

Visuomeninis darbo apibrėžimas paaiškina darbo specifiką, atsižvelgiant į pagrindinį gamybos veiksnį – žmogų – 
darbo jėgą. Kalbant apie darbo proceso analizę reikia turėti galvoje, kad darbo procesas yra sudėtingas ekonominis ir 
socialinis reiškinys.  

Darbo humanizavimas – tai darbo sąlygų plačiąją prasme gerinimas, siekiant darbuotojo, kaip asmenybės, tolesnio 
tobulėjimo, įgalinančio pagerinti ir įmonės rezultatus. Darbo humanizavimu siekiama kognityvaus, voliuntaristinio, 
emocionalaus ir socialinio individo tobulėjimo. 

Norint įvertinti darbuotojo kognityvų tobulėjimą, yra naudojamas kvalifikacijos kriterijus. Tai darbuotojo įgūdžiai, 
žinios, sugebėjimai ir galimybės. 

Emocinis ugdymas susijęs su emociniu apkrovimu. Tai emociniai stresai, sąlygoti tiek darbo monotonijos, tiek 
pernelyg didelės darbo spartos, nepasitenkinimo darbu atmosferos, darbo metodų ir t. t. 

Voliuntaristinį darbuotojo lygmenį galima išsiaiškinti, analizuojant jo nuostatas į darbą, t. y. kaip darbuotojas 
vertina savo darbą. Priklausomai nuo nuostatų į darbą, žmogus vienaip ar kitaip elgsis darbo vietoje, veiks aplinkinius. 
Todėl vienas labai svarbių įmonės politikos uždavinių – darbuotojo identifikavimas su įmone. 

Socialinę darbuotojo raidą nusako jo elgsena (komunikavimas, kooperavimasis, dalyvavimas, tarpasmeniniai 
santykiai, vadovavimas ir t. t.). Įmonei be galo svarbu taip organizuoti darbą, kad šie neformalūs santykiai būtų ir toliau 
skatinami. 

Išaugusi gyvenimo kokybė reikalauja naujo požiūrio į darbą, veiklos sritį, kurioje žmogus praleidžia nemažą savo 
gyvenimo dalį ir kuri negali būti atskirta nuo visuomenėje susiformavusių naujų gyvenimo sąlygų ir kultūros normų. 
Darbo humanizavimas būtent ir yra pakilusio gyvenimo standarto padarinys, keliantis nemažai naujų reikalavimų darbui. 

Makroekonominiame lygmenyje darbo humanizavimo politiką formuoja valstybė, įstatymais reglamentuodama 
darbo subjektų teises ir pareigas, numatydama minimalius darbo sąlygų reikalavimus. 

Žiūrint į darbo humanizavimą iš darbdavio pozicijų, visų pirma reikia atsižvelgti į tai, kad greta lig šiol egzistavusių 
tikslų, siekiant patenkinti pirminius žmogaus poreikius (pastovias pajamas ir saugumą), šiandien darbdavys, norėdamas 
turėti gerą darbuotoją, turi pripažinti ir nematerialinius jo poreikius. 

Taigi greta ligi šiol egzistavusių darbdavio pareigų: 
  -užtikrinti darbuotojo saugumą darbo metu; 
  -užtikrinti sveikatos apsaugą – garantuoti medicininį aptarnavimą; 
  -techniniu-ekonominiu požiūriu tinkamai organizuoti darbo vietą, užtikrinti gerą darbo priemonių būklę; 
  -gerinti darbo sąlygas; 
  -didesnį laisvės ir atsakomybės laipsnį; 
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  -asmeninį pripažinimą; 
  -socialinių kontaktų poreikį darbo metu [1]. 
 

9.3. Darbo laikas, jo planavimas. Darbo užmokestis bei jo formos. 
 

Šalies įmonių, organizacijų ir įstaigų efektyvumas priklauso nuo jo planavimo. Planavimo tikslas – racionaliai 
panaudoti kiekvieno žmogaus darbą siekiant gamybos tikslų, kelti visų veiklų darbo našumą. Planavimas yra glaudžiai 
susijęs su darbo jėgos, specialistų poreikio prognozavimu ateičiai. Pagrindiniai įmonės darbo planavimo principai yra 
šie: 

 Siekimas didžiausio ekonominio naudingumo. Tai reiškia, kad reikia planuoti ir turėti įmonėje faktiškai 
optimalų dirbančiųjų skaičių, kuris įvykdytų įmonės gamybines užduotis, efektyviai naudojant darbo 
užmokesčio fondą – gamybos kaštų (tiesioginių) sudedamąją dalį, nuo kurio priklauso pelnas. 

 Įvertinti rinkos ekonomikos sąlygas. Įmonių gamybinei veiklai turi įtakos rinka, ją reikia stropiai 
įvertinti ir prognozuoti. Neatsakingas rinkos ir gamybos įvertinimas gali priversti įmonę prie bankroto, o 
tada darbuotojai prarastų darbą. 

 Planų moksliškumas. Darbo planai turi būti moksliškai pagrįsti pasiūlos ir paklausos prognozių 
teorijomis. 

 Planų mobilumo principas – keičiantis aplinkos sąlygoms, koreguojantis darbo planus, t. y taikyti 
alternatyvinio planavimo principą. 

 Plano sudarymo, vykdymo, apskaitos ir kontrolės principas. Darbo planas yra sudedamoji įmonės 
veiklos darbo plano dalis, ir jis turi būti suderintas su kitais planais. 

 Planas turi būti pagrįstas patikima informacija. Informacijos kokybė nulemia plano kokybę. Sudarant 
planą reikia išklausyti darbuotojų pasiūlymus ir pastabas. 

Planavimas yra atsakingas darbas, nes reikia suformuoti norimus tikslus, įvertinti galimus poveikius, parinkti 
racionalius kriterijus ir kt. Pasaulinėje ekonomikoje plačiausiai taikomas: formalusis planavimas, riboto racionalumo ir 
sisteminis planavimas. 

Formaliojo planavimo proceso pradžioje suformuluojama problema, numatomi išoriniai ir vidiniai veiksniai, kurie 
turės įtakos iškeltoms problemoms, ir nustatomas veiksnių tarpusavio ryšys. Šis metodas paremtas modeliavimu, 
vadovaujantis racionalumu. Darbo ekonomikoje vienas pagrindinių klausimų, leidžiančių užtikrinti efektyvų darbo 
procesą, darbo jėgos planavimas. 

Darbo laikas skirstomas į įmonės ir darbuotojų darbo laiką. Įmonės darbo laikas – tai laikas, kai įmonės dirba; 
paprastai jis yra ilgesnis, nei darbuotojo darbo laikas. Darbuotojo darbo laikas – tas laikas, kurį jis dirba įmonėje. Tas 
laikas matuojamas darbo valandomis, dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais. Dažniausiai ilgiausias darbuotojo darbo 
laikas per tam tikrą periodą yra nustatomas valstybės. Lietuvoje normali darbo savaitė trunka 40 valandų. Tai reiškia, jog 
įmonė, sudarydama darbuotojų darbo laiko grafikus, turi atsižvelgti, kad vidutiniškai per savaitę vienas darbuotojas 
nedirbtų daugiau kaip 40 valandų. 

Kaip jau minėta, darbo laikas ir darbo intensyvumas – labai svarbūs veiksniai, lemiantys produktyvumą, taigi įmonei 
labai aktualu išsiaiškinti darbo laiko fondą ir atlikti jo naudojimo analizę. Todėl labai svarbu žinoti darbą ir poilsį 
reglamentuojančius reikalavimus. 

Darbo(pamainos)trukmė. Normali darbo trukmė įmonėse negali būti ilgesnė nei 40 valandų per savaitę. Darbo 
dienos trukmė, įskaitant viršvalandžius neturi viršyti 10 valandų per parą, o atvejais, kurie numatyti įstatymo, darbo 
dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip 12 valandų per parą. 

Suminė darbo laiko apskaita. Nepertraukiamai dirbančiose įmonėse, taip pat atskiruose cechuose, baruose 
darbuose su pertraukiamu darbo dienos režimu. 

Darbas naktį. Darbas naktį apima laiką nuo 10 valandos iki 6 valandos ryto. 
Ne visas darbo laikas. Darbuotojui susitarus su darbdaviu, gali būti nustatoma ne visa darbo diena ar ne visa darbo 

savaitė. 
Budėjimas įmonėse, budėjimas namuose. Ypatingais atvejais, kai reikia užtikrinti įmonėje tvarką ar garantuoti, 

kad bus atlikti neatileliotini darbai, darbdavys gali pavesti darbuotojui ne daugiau kartą per mėnesį budėti įmonėje ar 
namuose. 

Viršvalandinis darbas. Viršvalandiniu laikomas darbas, kurį darbuotojai dirba viršydami kolektyvinėse sutartyse 
arba vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą darbo laiko trukmę. 

Darbo ir socialiniai kaštai. Darbo ekonomikoje kaštai yra susiję su darbo jėgos verte ir išreiškiami darbo 
užmokesčio pavidalu. Darbo jėga yra vienas gamybos veiksnių, kurio indėlis turi būti išreikštas vertine išraiška. Visi 
kaštai, susiję su darbo jėga, skirstomi į darbo ir socialinius kaštus. 

Darbo kaštai – tai kaštai, visų pirma, apsprendžiami konkretaus darbo vertės ir santykinės darbuotojo vertės ir 
išreiškiami darbo užmokesčio pavidalu. 
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Pagrindinis darbo užmokestis mokomas už atliktą darbą, tai vienetinis arba laikinis uždarbis, premijos bei įvairūs 
priedai. 

Papildomas darbo užmokestis mokamas ne už atliktą darbą, bet atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, tai eilinių ir 
papildomų atostogų apmokėjimas ir t. t. 

Socialiniai kaštai – tai įstatymų numatyti ir savanoriški kaštai, skirti darbuotojų išlaikymui. Įstatymais 
reglamentuojamos socialinio draudimo išmokos, darbo ir sveikatos apsauga. 

Įmonėse labai svarbu suformuoti teisingą apmokėjimo už darbą sistemą, kuri turi remtis tokiais apmokėjimo 
principais: 

 Atlyginimo sistema turi būti aiški ir suprantama, t. y kiekvienam darbuotojui turi būti aiškus darbo rezultato 
ir apmokėjimo už darbą ryšys. 

 Atlyginimas turi skatinti kiekvieną darbą atlikti gerai iš pirmo karto. 
 Skatinti darbuotoją didinti darbo našumą. 
 Turi apmokėti už realiai atliktą darbą, o ne už numatytąjį. 
 Turi būti žinomi ir pripažinti darbo rezultatai. 

Kitas labai svarbus punktas – išsiaiškinti atlyginimo už darbą sudedamąsias dalis ir pagrįsti jų formavimo 
teisingumą. 

Atlyginimo už darbą sudedamosios dalys: 
 Dalyvavimas pelnuose. 
 Premijos. 
 Kintamoji darbo užmokesčio dalis. 
 Pastovioji darbo užmokesčio dalis. 

Pastovus darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į darbo vietos keliamus reikalavimus, kurie išsiaiškinami, 
įvertinus darbą analitiniais arba suminiais metodais. 

Kintamas darbo užmokestis gali sudaryti 30 – 40 procentų pastovaus darbo užmokesčio. Jis paprastai nustatomas 
tam tikram laikotarpiui, atsižvelgiant į darbuotojo pastangas dirbant. 

Premijos paprastai mokamos už darbuotojo pasiūlymus, atnešusius įmonei pelną ar leidusius sutaupyti. Dažniausiai 
tai neviršija 1 procento dėl nuo darbuotojo indelio gauto pelno ar ekonomijos. 

Vienetinė darbo užmokesčio forma yra viena seniausių.Darbo užmokestis (U) apskaičiuojamas įvertinus 
pagamintą produkcijos kiekį ir vieno produkcijos vieneto įkainį: 
 

GIU  = ;           (9.1) 
 
čia G – pagamintos produkcijos kiekis, 
      I – vienetinis įkainis. 

Tačiau šiai darbo užmokesčio formai reikia tam tikrų prielaidų: 
  -kai lengvai išmatuojamas darbas natūrine išraiška; 
  -kai didelis darbo greitis neturi įtakos darbo kokybei; 
  -kai didžiausią įtaką darbo rezultatams daro pats žmogus. 

Progresyvinė darbo užmokesčio forma. Nustatoma tam tikra produkcijos kiekio norma, už kurią mokama pagal 
tam tikrą įkainį. Už viršnorminę produkciją mokami padidinami įkainiai, kurių didinimas priklauso nuo normų viršijimo 
procentų. Progresyvinė darbo užmokesčio forma labai pakelia savikainą dėl padidėjusios darbo užmokesčio dalies, gali 
pablogėti kokybė. 

Labai panaši į progresyvinę darbo užmokesčio formą yra regresyvinė, tačiau čia – kuo daugiau viršijamos normos, 
tuo lėčiau didėja įkainiai. Ši darbo užmokesčio forma dar vadinama papildomų pajamų pasidalijimo sistema, nes 
teigiama, kad normos viršijamos dėl geresnio darbo organizavimo. 

Diferencijuota (baudų) darbo užmokesčio forma yra viena seniausių. Nustatoma normuota užduotis, kurios 
neįvykdžius mažinami įkainiai. Taikant laikinę darbo užmokesčio formą yra įvertinamas darbo laikas, neatsižvelgiant į 
pagamintą produkcijos kiekį. Laikinė darbo užmokesčio forma turi turėti privalomą normuotą užduotį, kai yra nurodyta 
būtina įvykdyti tam tikra užduotis per tam tikrą laiko tarpą. Asmeninių priedų – analogiška vienetinei darbo užmokesčio 
formai, su asmeniniais priedais, tik čia skirtingai apskaičiuojamas pastovioji darbo užmokesčio dalis. 

Darbo užmokestis įmonėse. Žmonės dirba skatinami įvairių motyvų: norėdami gauti pajamų, siekdami karjeros, 
pripažinimo, norėdami bendrauti su kitais žmonėmis ir t. t. Tačiau, norint suvokti ekonomikos pagrindus, pakanka 
nagrinėti tik vieną jų – siekimą gauti pajamų. Pajamos darbo rinkoje išreiškiamos darbo užmokesčiu. Gauti pajamų 
galima dvejopai: už darbą ir už asmeninio turto naudojimą. Taigi pinigai, kuriuos mes, vartotojai, gauname ir 
išleidžiame, yra pelnomi iš turto arba uždirbami savo darbu. 

Didesnę dalį pajamų žmonės gauna už darbą, ir kaina mokama už darbo jėgos naudojimą, vadinama darbo 
užmokesčiu. 
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Taigi darbo užmokesčio lygis yra darbo jėgos, kaip gamybos veiksnio panaudojimo, kaina. Visos darbuotojų fizinės 
ir protinės pastangos daromos dėl atlyginimo. Darbo rezultatai priklauso nuo darbuotojų materialinio suinteresuotumo – 
darbo užmokesčio, t. y. piniginio atlyginimo už atliktą darbą. 

Įvairių šalių įmonėse populiarios dvi darbo užmokesčio formos: vienetinė ir laikinė. Šias pagrindines darbo 
užmokesčio formas papildo įvairios sistemos, t.y. atmainos. Įmonės veiklai, jos darbo našumo didinimui ir produkcijos 
gamybos kaštų (savikainos) mažinimui labai svarbu parinkti tinkamą darbo apmokėjimo formą ir sistemą. 

Kai darbo užmokesčio forma vienetinė, darbo užmokesčio dydis tiesiogiai priklauso nuo tam tikros kokybės atlikto 
darbo kiekio, atsižvelgiant į darbo turinį ir sąlygas. Darbo kiekis – tai per tam tikrą laiką pagamintos tinkamos 
produkcijos (detalių, gaminių) arba atlikto darbo (operacijų ir t. t.) apimtis; darbo kokybę nulemia darbuotojo 
kvalifikacija, jo darbo lygis ir pobūdis. Pasirinkus vienetinę darbo užmokesčio formą, darbininko uždarbį nulemia 
pagamintos produkcijos kiekis arba atlikto darbo apimtis ir įkainis už produkcijos vienetą arba už operacijos atlikimą. 

Paprastai vienetinė darbo užmokesčio forma tinkamiausia tais atvejais, kai: 
 darbas gali būti normuojamas; 
 galima apskaityti jo rezultatus; 
 darbas sistemingai kartojasi. 

Vienetinė darbo užmokesčio forma reiškiasi įvairiomis atmainomis ir skirstoma į šias sistemas: tiesioginę 
(paprastąją), premijinę, progresyvinę, regresyvinę, diferencijuotą (baudų), fiksuotų priedų ir asmeninių priedų, 
akordinę ir netiesioginę. 

Taigi darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės bei įmonės veiklos rezultatų. Darbo 
apmokėjimo įstatymas suteikia teisę darbdaviams nustatyti darbo apmokėjimo sąlygas, profesijų ir pareigų tarifinius 
kvalifikacinius reikalavimus, darbų ir darbuotojų tarifikavimo tvarką. Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesio 
algos ar kitos darbo apmokėjimo sąlygos bei darbo normos pagal Lietuvos darbo apmokėjimo įstatymą turi būti 
nusakomos kolektyvinėse arba samdos sutartyse. Čia nustatomos: darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo 
sąlygos; darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos; darbo ir poilsio ir laiko sąlygos; įsipareigojimai dėl saugių darbo 
sąlygų ir lengvatų suteikimo; specialybės įsigijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo sąlygos; kitos ekonominės ir 
socialinės sąlygos. 

Taigi darbo užmokestį iš esmės reguliuoja darbdavys ir samdomasis darbuotojas. Kiekvieno jų siekiai ir interesai 
yra savi. Tačiau darbo užmokestį reguliuoja ir specialūs vyriausybės nutarimai, kuriais nustatomas minimalus darbo 
užmokestis ir minimalus valandinis tarifinis atlygis, mokesčiai iš darbo atlyginimo ir kt. Iš tokių mokesčių paminėtas 
pajamų ir socialinio draudimo mokestis. Lietuvoje darbuotojo pajamų mokestis – 33 procento nuo darbo užmokesčio, 
socialiniam draudimui 2 procentai ir ligonių kasai 1 procentas. Darbdavys socialiniam draudimui moka 30 procentų nuo 
darbo užmokesčio fondo, 1 procentą – ligonių kasai. Be to, ne visada aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai gali gauti 
didžiausią atlyginimą, tinkamai neapmokama už atliktą darbą. Tai dar mūsų nestabilios ekonomikos, netobulų įstatymų 
ir kitų veiksnių rezultatas. 

Kokie veiksniai lemia tarptautinėje firmoje darbo užmokesčio diferencijavimo politiką? 
Šalyse, kur santykinai žemas darbo užmokestis ir didelis nedarbas, firma nesiekia rankų darbo pakeisti našesniais 

įrengimais. Todėl tokiose šalyse naudojami moraliai pasenę įrengimai ir technologija. 
Išsivysčiusioms šalims arba šalims su nedideliu gyventojų skaičiumi kartais trūksta darbo jėgos. Be to, čia darbo 

jėga santykinai brangesnė. Todėl šiose šalyse gausu migrantų iš silpnų valstybių [80]. 
Darbo jėgos stabilumas. Tai vienas svarbiausių darbo užmokesčio politiką lemiančių veiksnių. Tarptautinė firma 

nėra užtikrinta, kad svetimšalis darbuotojas liks joje dirbti ilgą laiką. Todėl ji siekia užtikrinti darbo jėgos stabilumą: tuo 
tikslu taikomos tam tikros darbo užmokesčio mokėjimo sistemos. Stabiliausia tik kvalifikuota vietinė darbo jėga. Tačiau 
jos parengimas reikalauja papildomų firmos išlaidų. 

Užimtumo pokyčiai regione. Pertvarkydama kapitalą, technologijas, darbo jėgą, valdymo personalą, tarptautinė 
firma konkrečiame regione sukuria gamybinę ir socialinę infrastruktūrą. Jeigu tame regione jau veikia būsimo filialo 
konkurentų įmonės, tai firma gali dalį darbuotojų prisivilioti iš tų įmonių. 

Tarptautinėje firmoje naudojamos darbo jėgos vertė yra skirtinga, nes joje galima išskirti intelektinį ir žmogiškąjį 
kapitalą. Todėl ir darbo vietų įvertinimas skirtingas, o apmokėjimas už darbą diferencijuojamas. Vadinasi, išmokamų 
pinigų sumos už tą patį darbą įvairiose šalyse yra skirtingos. 

Motyvacijos priemonių sistema tarptautinėje firmoje irgi nulemia skirtingą darbo užmokestį. 
Ekspatriantų darbo apmokėjimas. Eskpatriantai dalį darbo užmokesčio gauna valiuta tos šalies, kurioje veikia 

filialas, o dalį – pagrindinės bendrovės šalies valiuta. Eskpatriantų darbo užmokestis traktuojamas kaip užmokestis už 
ištikimybę firmai, už siekimą realizuoti firmos tikslus, uždavinius. Eskpatriantų darbo užmokestis yra aukštesnis ir dėl 
kitų priežasčių: 

 Darbo užmokestis kandidatą į eskpatriantus turi paveikti taip, kad jis sutiktų būti komandiruojamas į firmos 
užsienio filialą; 
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 Užsienyje eskpatriantai sunkiau pragyventi (sunku orientuotis vietos sąlygomis). Todėl įvedama pragyvenimo 
kompensacija, kurios dydis toks, kad, sumokėjus visus mokesčius, realios Eskpatrianto pajamos nesumažėja. 
Kylant prekių ir paslaugų kainoms, pragyvenimo kompensacija indeksuojama. 

 Darbo užmokesčio užaukštinimas sietinas ir su pakėlimu į aukštesnes pareigas. Tai veikia kaip paskata ryžtis 
važiuoti į kitą šalį; 

 Darbo užmokesčio paaukštinimas traktuojamas ir kaip kompensacija už komandiruotės sukeltą diskomfortą 
(keičiasi aplinkos, klimato, maitinimosi, buities ir kitos sąlygos). 

Darbo užmokestis už atliktą darbą. Įmonėse yra taikomos įvairios darbo apmokėjimo sistemos. Jos skiriasi 
apmokėjimo principais, taisyklėmis. Pastarosios rodo visumą principų, pagal kuriuos priklausomai nuo darbuotojo dirbto 
laiko, atlikto darbo apimties ir to darbo sunkumo yra apskaičiuojamas atlyginimas. 

Yra taikomos dvi apmokėjimo formos, kaip buvo minėta – vienetinė ir laikinė, iš kurių išvedama keliolika dalinių 
apmokėjimo sistemų. 

Vienetinė darbo apmokėjimo forma, gana plačiai paplitusi besivystančiose šalyse, yra tokia, kai atlyginama už 
individualiai atliktą darbą. 

Vienetinė apmokėjimo forma taikoma tada, kai: 
 yra kiekybiniai darbo rodikliai, kurie tiesiogiai priklauso nuo darbininko (ar jų brigados); 
 yra galimybė didinti išdirbį ar atliekamų darbų mastus; 
 būtina tuose darbuose skatinti darbo našumo didinimą; 
 yra sąlygos tiksliai apskaityti atliktų darbų mastą (kiekį); 
 taikomos techniškai pagrįstos normos. 

Taikyti vienetinę apmokėjimo formą yra pavojus, kad dėl besaikio našumo didėjimo gali pablogėti produkcijos 
kokybė, įrengimų panaudojimas, atsirasti saugos pažeidimų darbe. 

Vienetinė apmokėjimo forma dalijama į sistemas. Sistemos viena nuo kitos skiriasi tuo, kaip: 
 nustatomas įkainis (tiesioginė, netiesioginė, progresyvinė, akordinė sistema); 
 atsiskaitoma su darbuotojais (individuali ar kolektyvinė sistema); 
 materialiai skatinama (su premijomis ir be jų). 

Visi čia paminėti trys skirstymo būdai gali būti taikomi kartu. 
Taikant individualųjį tiesioginį apmokėjimą, darbininko (darbuotojo) uždarbis apskaičiuojamas pagal šią formulę: 
 
 

∑
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čia: Ii –  įkainis už i-ojo gaminio (detalės, operacijos) vienetą (Lt); 
      Gi – i-ojo gaminio (detalės, operacijų) kiekis, vnt.;                                                                                                                     

i – gaminių (detalių, operacijų) pavadinimų skaičius. 
Įkainis yra darbo užmokesčio suma, mokama už produkcijos (detalės) vieneto pagaminimą arba operacijos atlikimą. 
Esant tiesioginei kolektyvinei apmokėjimo sistemai, darbininkų darbo užmokestis gali būti apskaičiuojamas 

analogiškai, pasinaudojant kolektyviniu vienetiniu įkainiu ir bendru tam tikro kolektyvo pagamintos produkcijos ar 
atlikto darbo kiekiu. 

Taikant vienetinio – premijinio apmokėjimo sistemą darbininkui (ar jų brigadai) greta uždarbio pagal tvirtą įkainį už 
produkcijos vienetą arba už tam tikro darbo atlikimą mokama premija už nustatytų kiekybinių ir kokybinių rodiklių 
užduočių įvykdymą ir viršijimą. Premija – piniginė paskata už labai gerą darbą, svarbių ir skubių užduočių įvykdymą. 
Tai būna numatyta premijavimo nuostatuose. 

Lietuvos įmonėse labiausiai paplitę yra tokie premijavimo rodikliai ir sąlygos: 
 kiekybinių gamybos užduočių įvykdymas ir viršijimas; 
 produkcijos kokybės užduočių įvykdymas; 
 darbo našumo užduočių įvykdymas ir viršijimas; 
 darbas, taikant techniškai pagrįstas normas; 
 gaminamos produkcijos darbo imlumo sumažinimas; 
 produkcijos atidavimas techninei kontrolei pirmuoju pateikimu; 
 materialinių išteklių taupymas ir t. t. 

Kaip rodo praktika, premijuojant reikėtų vienu metu taikyti suderintą 2–3 premijų rodiklių ir sąlygų sistemą. 
Esant netiesioginiam vienetiniam apmokėjimui, pagalbinio darbininko uždarbis priklauso nuo jo aptarnaujamų 

darbuotojų darbo rezultatų. Pavyzdžiui, derintojo darbo užmokestį dažnai nulemia produkcijos kiekis, pagamintas 
visame bare, kurį jis aptarnauja, arba vidutinis to paties baro darbininkų išdirbio normų įvykdymo procentas. Tai gali 
būti apskaičiuojama naudojant netiesioginį įkainį In. 
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čia: A – pagalbinio darbininko tarifinis atlygis (alga); 
      ni – aptarnaujamų darbuotojų išdirbio norma (valandinė ar mėnesinė). 

Netiesioginis vienetinis uždarbis apskaičiuojamas taip: 
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;         (9.4) 

 
čia: G – aptarnaujamųjų darbuotojų faktiškai pagamintos produkcijos (atliktų darbų) kiekis. 

Taikant progresyvinį vienetinį apmokėjimą, įkainis už produkcijos (detalės, operacijos) vienetą padidinamas, viršijus 
nustatytą išdirbio lygį, ir, jį toliau viršijant, progresiškai didėja. Pavyzdžiui, pagal normą darbininkui mokama 10 ct už 
produkcijos vienetą, o už viršplaninę produkciją (detales, operacijas) nustatomas kiek didesnis, laipsniškai didėjantis, 
įkainis. 

Akordinė apmokėjimo sistema numato, kad už tam tikrą, iš anksto apibrėžtą darbų apimtį yra mokama tam tikra 
užmokesčio suma. Vadinasi, iš anksto aptarus tik darbų kompleksą, jo įvykdymo laiką ir kokybę, kartu nenurodoma, 
kiek žmonių ir kokiu laiku tą darbą padarys. Ši sistema skatina atlikti darbus kuo sparčiau ir su mažesniu darbuotojų 
skaičiumi. 

Darbo užmokestis už dirbtą laiką. Laikinis darbo užmokestis nustatomas tam tikram darbo laiko vienetui 
(valandai, dienai, savaitei, mėnesiui). Taikant laikinę apmokėjimo sistemą, darbininkams dažniausiai nustatomas 
valandinis atlygis, kai duoto laiko vienetas yra valanda, o vadovams, specialistams, tarnautojams – mėnesinė alga, kai 
dirbto laiko vienetas yra nustatytas darbo dienų skaičius per mėnesį. 

Valandinis (dienos) atlygis – fiksuotas pinigų kiekis už darbą einant konkrečias pareigas (darbo vietoje) per 
valandą, dieną, kai yra normalios darbo sąlygos. 

Mėnesinė alga – fiksuotas pinigų kiekis už darbą einant konkrečias pareigas (darbo vietoje) per mėnesį, kai yra 
normalios darbo sąlygos.  

Sąlygų normalumas pabrėžiamas neatsitiktinai, nes, esant nukrypimams nuo darbo sąlygų, taip pat dirbant naktį, 
viršvalandžius ir t.t., yra mokamos priemokos, kaip tam tikros kompensacinės išmokos. 

Laikinė apmokėjimo forma paprastai taikoma, kai: 
 darbininkas negali tiesiogiai daryti įtakos gaminamos produkcijos didinimui ir darbo sparta priklauso 

nuo naudojamų mašinų ar aparatų darbo tempų; 
 nėra kiekybinių išdirbio rodyklių, pagal kuriuos būtų nustatomi vienetiniai įkainiai; 
 teisingai taikomos darbo normos. Todėl laikinę apmokėjimo formą tikslingiausia taikyti esant tokioms 

sąlygoms: 
 kai atliekamų darbų ir gaminamos produkcijos kokybė yra svarbiausias darbo rodiklis; 
 atliekant įrengimų aptarnavimo darbus bei dirbant prie reglamentuoto ritmo konvejerių; 
 kai atliekamų darbų normavimui ir apskaitai reikia didelių sąnaudų ir tai ekonomiškai netikslinga. 

Laikinei apmokėjimo formai būdingos dvi sistemos: paprastoji laikinė ir laikinė – premijinė.  
Taikant paprastąją apmokėjimo sistemą, dirbančiojo uždarbis (Ue) gali būti apskaičiuojamas taip: 
 

TAU e  =            (9.5) 
 
čia: A – atitinkamos kategorijos darbininko valandinis (dieninis) tarifinis atlygis; 
      T – faktiškai dirbtas laikas. 

Taikant laikinę premijinę apmokėjimo sistemą darbuotojo darbo uždarbis gali būti apskaičiuojamas tokią formulę:  
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čia: p – premijos dydis procentais nuo tarifinio atlygio už nustatytų premijavimo rodiklių ir sąlygų įvykdymą; 
     K – nustatytų premijavimo rodiklių ir sąlygų viršijimo procentas; 
     S – premijos dydžio už nustatytų premijavimo rodiklių ir sąlygų viršijimo procentą norma (koeficientas). 

Taikant laikinę apmokėjimo formą, neturi sumažėti darbo našumas (tai garantuoja gera organizacija), supaprastėja 
darbo užmokesčio apskaičiavimo procedūros, galima labiau įvertinti darbuotojų individualias savybes, kurių ugdymu 
įmonė yra suinteresuota. Jei minėtų sąlygų nėra, tai diegti laikiną apmokėjimo formą gali būti labai problemiška [76]. 
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Apmokestinimo bazė. Susijusios su darbo santykiais laikomos bet kokios rūšies išmokos, darbdavio išmokamos 
asmeniui, dirbančiam pagal darbo sutartį. Į apmokestinamąsias pajamas yra įskaitomos visos pagrindinėje darbovietėje 
per mėnesį gautos pajamos pinigais. Ką reiškia visos pajamos? 

Tai reiškia, kad tais atvejais, kai susijusios su darbo santykiais sumos yra išmokamos įmonės produkcija ar kitomis 
prekėmis arba kai įmonė visiškai ar iš dalies sumoka už savo darbuotojų sanatorinį, poilsinį ar turistinį kelialapį, 
gydymo paslaugas, mokslą, šios išmokos priskiriamos darbuotojų pajamoms ir apmokestinamos kaip su darbo santykiais 
susijusios pajamos. Pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo bendros to mėnesio darbo užmokesčio ir minėtų išmokų 
sumos taikant 33 proc. pajamų mokesčio tarifą, prieš tai atėmus neapmokestinamąjį minimumą – 290,00 Lt. [96]. 

Darbo užmokestis ir kitos apmokestinamosios pajamos skaičiuojamos litais ir centais, o fizinių asmenų pajamų 
mokestis skaičiuojamas nuo apskaičiuotos litais ir centais pajamų sumos. 

Darbo užmokesčio skirtumai. Dirbančiųjų darbo užmokestis yra svarbiausias pajamų šaltinis, tiesiogiai veikiantis 
jų gyvenimo lygį. Todėl atlyginimas už darbą turi būti ne tik teisingas, bet ir svarus. Nors ir susipažinome su darbo 
užmokesčio dydį lemiančias veiksniais ir galime pagrįstai įvertinti dirbančiojo realiojo darbo užmokesčio vertę, tačiau, 
net ir atsižvelgę į visa tai, mes negalėsime žinoti, kodėl darbo užmokestis skiriasi ne tik įvairiose ūkio šakose, ir toje 
pačioje šakoje, bet ir skirtingose šalies vietovėse. Kodėl, sakykim, laukininkystės darbininkas mažiau apmokamas negu 
dailidė? Kodėl kvalifikuoti darbuotojai dažniausiai uždirba daugiau negu nekvalifikuoti? Kodėl spaustuvininkai Vilniuje 
ir Kaune gauna didesnį atlyginimą už spaustuvininkus provincijoje? Kodėl susidaro darbo užmokesčio skirtumai? 
[41]. 

Panagrinėję šiuos skirtumus, iškart matome, kad visuomenė vienų žmonių darbą vertina labiau negu kitų, pastebime, 
kad palyginti nedaug moka šiukšlininkui, užtat gerai atlygina patyrusiam chirurgui arba sėkmės lydimam teisininkui. 
Tos pačios profesijos skirtingus individualius sugebėjimus gali atspindėti skirtingas darbo užmokestis; visada tikėtina, 
kad labiau įgudęs siuvėjas, gaunantis vienetinį darbo užmokestį, uždirbs daugiau, negu mažiau patyręs, bet tai dar 
nepaaiškina, kodėl nevienodi skirtingų profesijų darbuotojų darbo užmokesčiai.  

Norint išnarplioti šią problemą, reikia išsiaiškinti, kas nulemia įvairių profesijų grupių darbuotojų darbo užmokestį.  
Darbo užmokestį, t. y. darbo vertę, kaip ir kitas vertes, nulemia visuomeniniai paklausos ir pasiūlos dėsniai. 

Darbo užmokestis paprastai stabilizuojasi, kai darbo paklausa ir jo pasiūla pasiekia pusiausvyrą. Jei kuriuo nors 
momentu tam tikros darbo rūšies atlyginimas yra didelis, tokio darbo paklausa turi tendenciją mažėti, o žmonių, 
sugebančių atlikti tą darbą, pasiūla didės – daugiau žmonių sieks išmokti tą profesiją. Jei, kita vertus, tos profesijos 
darbo užmokestis mažas, žmonės keis profesiją, tuo tarpu verslininkai stengsis samdyti daugiau tos profesijos 
darbuotojų, siekdami gauti naudos iš mažo jų darbo apmokėjimo [62]. 

Paklausos (t. y. darbo paslaugų pirkėjų – darbdavių) požiūriu darbo užmokestį nulemia ribinis darbo našumas. 
Kiekvieno papildomo vieneto, įtraukiamo į kokios nors rūšies gamybą, duodamos pajamos arba jo našumas po tam tikro 
momento ima mažėti, ir tai palyginama su mažėjančio ribinio naudingumo dėsniu. 

Tarkim, kad įmonininkas (verslininkas) samdo žmones dirbti jo firmoje (įmonėje). Pasiekus tam tikrą darbuotojų 
skaičių, kiekvienas papildomai pasamdytas žmogus prie visuminės produkcijos prideda vis mažiau produkcijos, 
palyginti su anksčiau įdarbintais. Pagaliau pasiekiama tokia pakopa, kai paskutinis įdarbintas žmogus prideda prie 
visuomenines produkcijos vertės tiek, kiek jam užmokama už jo darbą. Savaime aišku, kad įmonininkui po šito „ribinio" 
darbuotojo nebėra prasmės samdyti daugiau darbuotojų. Kadangi įmonininkas moka tos kvalifikacijos darbuotojams 
vienodą darbo užmokestį, vadinasi, visų bet kurios kvalifikacijos darbuotojų darbo užmokestis lygus jų ribiniam darbo 
našumui, t. y. vertei tos produkcijos prieaugio, kuris prisideda įdarbinus paskutinį įdarbinti vertą darbuotoją. 

Pasiūlos (t. y. darbo pardavėjų – samdomųjų darbuotojų) požiūriu egzistuoja minimalus darbo užmokesčio lygis, su 
kuriuo darbuotojas sutinka. Šis minimumas išreiškia darbuotojo įprastinio gyvenimo lygio standarto išlaikymo kaštus, 
t. y. vertę visų būtinų gyvenimo reikmenų, patogumų ir pramogos dalykų, kuriais naudotis jis įpratęs ir kurių jis, 
atsiribodamas nuo trumpalaikių nukrypimų, reikalaus sau laisvos konkurencijos sąlygomis. 

Taigi, kas nulemia darbo užmokesčio lygį? Darbo užmokestis turi tendenciją mažėti iki tokio lygio, kai atsiranda 
visos užimtumo ieškančios darbo jėgos paklausa. Tų darbuotojų kategorijų, kurių darbo pasiūla per didelė (pavyzdžiui, 
nekvalifikuoti darbininkai), vienam žmogui tenka mažas darbo užmokestis, kadangi ribinis našumas, išreiškiamas kaip 
santykis tarp darbo paklausos ir jo pasiūlos, paprastai yra mažas, o tų ūkio šakų, kurių darbo pasiūla, palyginti su jo 
paklausa, nepakankama, darbo užmokestis yra didelis, nes didelis ribinis našumas. 

Dabar turi būti aišku, kodėl kvalifikuoti darbuotojai gauna didesnį darbo užmokestį negu nekvalifikuoti. Priežastis 
ta, kad kvalifikuotų žmonių darbo paklausa, palyginti su esamąja tokio darbo pasiūla, intensyvesnė negu nekvalifikuoto 
darbo paklausa, palyginti su jo pasiūla. Kitais žodžiais tariant, kvalifikuotų darbuotojų ribinis našumas didesnis už 
nekvalifikuotų darbuotojų ribinį našumą. 

Atsakydami į klausimą, kas nulemia darbo užmokesčio lygį, padarėme išvadą, kad įvairių profesijų darbuotojų 
grupių darbo užmokesčio skirtumai labiau priklauso nuo santykio tarp tos grupės darbo paklausos ir jos pačios dydžio, t. 
y. tos grupės darbo pasiūlos. Jei konkurencija visiškai laisva, darbo užmokesčio skirtumai atspindės kiekvienos 
profesijos grynųjų privalumų skirtumas. Šiuos privalumus lems tie veiksniai, kuriuos jau aptarėme, nagrinėdami 
realųjį darbo užmokestį – to darbo sąlygos, įdomumas, galimybės kilti ir darbo dienos trukmė. Kokį nors darbo 
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užmokesčio lygio ir to darbo grynųjų privalumų neatitikimą tuojau pat atitaisys darbo jėgos persikėlimas iš vienos 
profesijos į kitą. 

Tačiau iš tikrųjų konkurencija nėra absoliučiai laisva, kai kurių profesijų išmokimą apriboja tai, kad būtinoms 
žinioms ir meistriškumui įgyti reikia nemenkų išlaidų, be to, ilgai reikia laukti, kol pagaliau už tai bus mokamas darbo 
užmokestis ar honoraras, pavyzdžiui, menininkui arba advokatui. Paprastai šie barjerai esti gana stiprūs ir trukdo 
naujokams plūsti į tas profesijas iki tokio lygio, kad šių rūšių ribinis darbo našumas sumažėtų iki nekvalifikuotų 
darbuotojų ribinio darbo našumo. Tuo tarpu profesijų, kurioms pakanka neaukštos kvalifikacijos, pavyzdžiui, žemos 
kvalifikacijos įmonių darbininkų, pasiūla paprastai yra pakankamai didelė, kad išlaikytų mažą ribinį darbo našumą. 
Kadangi daugeliui neprieinamos išsimokslinimo išlaidos, santykinai nedaug yra teisininkų, gydytojų, ir daug žemos 
kvalifikacijos darbininkų, nes tokiam darbui ilgai ruoštis nereikia. 

Kvalifikuoti žmonės gauna didelį darbo užmokestį ne dėl to, kad įgytų jų profesijai būtiną kvalifikaciją; jie geriau 
apmokami dėl to, kad šios profesijos išmokimas apriboja tokio darbo pasiūlą. Nekvalifikuoti darbuotojai gauna mažą 
darbo užmokestį ne dėl to, kad jų darbo vietose nereikia jokios kvalifikacijos, bet dėl to, kad nepriėmimas į darbą be 
kvalifikacijos lengvai išplečia pasiūlą. Darbo užmokesčio dydis reiškia darbo vertę, kuri yra mainų proporcijos 
išraiška, o ne kokia nors prigimtinė to daikto savybė. Vertę teisingai suprasti galima tik paklausos ir pasiūlos 
sąveikos lygmeniu. Pavyzdžiui, jei teisininkų ar gydytojų būtų tiek daug, kiek paprastą darbą dirbančių žmonių, 
palyginti su jų paslaugų paklausa, jų darbo užmokestis būtų visai mažas. Ir priešingai, jei nekvalifikuotų darbuotojų 
būtų tiek mažai, kiek šiandien teisininkų ar gydytojų, palyginti su jų paslaugų paklausa, jų darbo užmokestis būtų 
didelis, nors darbas būtų nekvalifikuotas [81]. 

Darbo užmokestis (atlyginimas) – pinigine forma išreikštas pajamų šaltinis, jis vertinamas kaip nacionalinių 
pajamų dalis, kurią visuomenė moka savo nariams pagal jų sunaudoto darbo kiekį bei kokybę jų materialiniams ir 
kultūriniams poreikiams tenkinti; tai išmokos darbuotojams už jų darbo jėgos, kaip gamybos veiksnio, panaudojimą. 

Alga – tai įmonės (firmos) ar organizacijos darbuotojui mokamas atlyginimas, t. y. užmokestis už darbą. 
Minimalusis darbo užmokestis – tai įstatymu nustatytas žemiausias darbo užmokestis, kurį darbdavys gali mokėti 

už dirbtą laiką ir kuriuo siekiama užtikrinti minimalų gyvenimo lygį. 
Realusis darbo užmokestis – tai prekių ir paslaugų kiekis, kurį darbuotojas gali įsigyti už nominalųjį darbo 

užmokestį, įvertinus infliaciją ir atskaičius iš jo mokesčius bei kitus atskaitymu. 
Nominalusis (piniginis) darbo užmokestis – tai pinigų suma, kurią dirbantysis gauna už atliktą darbą [81]. 

 
 
 
 
 
 
10 Kainos ir statybos darbų vertės nustatymas statyboje 

 
Įvadas 
 
 

Šiame darbe nagrinėsime kainos bei statybos darbų vertės nustatymą statyboje. 
Šio darbo tikslas – išnagrinėti ir išanalizuoti kainos bei statybos darbų vertės nustatymą statyboje. 
Šio darbo aktualumas – kai kurie iš mūsų susiduriame su statybos darbais bei statybinėmis paslaugas 

teikiančiomis įmonėmis, tad svarbu susipažinti su kainų vertės nustatymų statyboje. 
Šio darbo klausimai: 

- Išnagrinėti kainų nustatymo pagrindus; 
- Aptarti statybos darbų sąmatų normas; 
- Aptarti sąmatų rūšys; 
- Išanalizuoti sąmatų sudarymo internete aspektus; 
- Aptarti kainodaros statyboje aspektus. 

Šio darbo uždaviniai: 
- Atlikti kainų nustatymo pagrindų analizę; 
- Atlikti statybos darbų sąmatų normų apžvalgą; 
- Atlikti sąmatų rūšių apžvalgą; 
- Atlikti sąmatų sudarymo internete aspektų analizę; 
- Atlikti kainodaros statyboje aspektų apžvalgą. 
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10.1Kainų nustatymo pagrindai 
 
 

Galime pažymėti, kad statybos darbų kainas turi formuoti prekių rinka, atsižvelgdama į gamybos išlaidas ir 
pasiūlos – paklausos svyravimus. Statybos darbų aukštutinę kainos ribą nustato produkto vertė vartotojui, jo 
naudingumas, reikalingumas pristatymo operatyvumas, aptarnavimo lygis, o žemutinę produkto bei darbų kainos. 
Sutartinę statybos kainą nustatome kontraktu, sudarydami sandėrį tarp rangovo bei užsakovo. Nustatant statybos kainą, 
kalkuliaciją rengia užsakovas ir rangovai atskirai. Kviečiami konsultantai, o konkurentiniai santykiai nusako statybos 
kainos pagrįstumą. 

Galime pažymėti,kad šiuo metu statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatomos naudojantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos įsakymu „Statinio projektavimas“.  

Naujieji statybos kainos nustatymo principai iš esmės keičia per ilgą laikotarpį nusistovėjusią statybos 
kainodarą. Skaičiuojamoji statybos kaina dabar yra orientuota į būtinųjų statybos sąnaudų, arba tiesioginių išlaidų, 
apskaičiavimą ir pagrindimą. Pagal naujuosius kainos nustatymo principus, tiesiogines išlaidas sudaro darbams atlikti 
reikalingų materialinių ir darbo išteklių (statybos resursų), t. y. medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo 
užmokesčio, vertė, socialinio draudimo mokesčiai bei kitos su darbų vykdymu susijusios statybvietės įrengimo, 
eksploatavimo ir valdymo išlaidos. Atlikus analizę bei skaičiavimus, nustatyta, kad orientacinės išlaidos statybvietei 
įrengti, eksploatuoti ir valdyti sudaro apie 10 procentų visos statybos darbų vertės. Statybvietės išlaidos nėra naujos 
paskirties išlaidos. Anksčiau šių išlaidų apskaičiavimai buvo numatyti dalimis ir tiesioginėse, ir pridėtinėse išlaidose, 
taip pat ir kaip kitų išlaidų dalis, o pagal naujas rekomendacijas visos statybvietės išlaidos apskaičiuojamos bendrai arba 
pateikiamos kaip atskira sąmata. Statytojo netiesiogines išlaidas sudaro kainos skirtumas tarp numatomos pasiūlymo 
kainos ir apskaičiuotų tiesioginių išlaidų. Apskaičiuojant skaičiuojamosios kainos netiesiogines išlaidas, atsižvelgiama į 
rangovo pridėtines išlaidas, kurios paprastai sudaro apie 45 procentus, skaičiuojant nuo darbininkų darbo užmokesčio, 
taip pat numatomą rangovo pelną, įskaitant riziką ir skatinamuosius mokėjimus. Tokia orientacinė netiesioginių išlaidų 
dalis gali būti apskaičiuota bendru 16 procentų dydžiu nuo tiesioginių išlaidų sumos.  

 Statybos išteklių ir darbų analizė leidžia daryti prielaidą, kad artimiausiais metais vieni iš sparčiausiai 
brangstančių statybos darbų bus kelių statybos ir remonto darbai. Tokią prognozę formuoja išaugusios šiuose darbuose 
naudojamų pagrindinių statybos produktų ir mechanizmų darbo kainos.  
 
10.2Statybos darbų sąmatų normos 

 
Nagrinėdami statybos darbų sąmatų normas pirmiausia turime apžvelgti kas tai yra sąmata. Kaip teigia 

ekonomistai sąmata – tai išlaidų ir sąnaudų dokumentas. Statybos sąmata – tai projekto dalis, kurioje pagal 
normatyvinius paskaičiavimus nustatyta statomo arba rekonstruojamo objekto bei statybos darbų sąmatinė vertė. Pagal 
parengtą sąmatą yra nustatoma statybos kapitalistinių įdėjimo finansavimo limitas ir atsiskaitoma su rangovais. Statybos 
sąmata susideda iš tokių dalių, kaip: 

- Statybos ir montavimo darbų vertės; 
- Įrengimų vertės; 
- Kitų darbų bei sąnaudų. 
Galime pažymėti, kad klaidos, padarytos skaičiuojant sąmatinę kainą gali kainuoti tūkstančius ar net milijonus. Ne 

viena statybos bendrovė, šiaip galėjusi dirbti pelningai, žlugo vien dėl nesugebėjimo tvarkingai apskaičiuoti darbų vertės 
- kaip konkurso stadijoje, taip ir jau vykdant gautą užsakymą. Sąmata reikalinga ne tik užsakovui, kaip kontrolės 
mechanizmas, bet ir rangovui, nes tik ji pasako, ar iš užsakymo bus gautas koks nors pelnas, ar bendrovė apskritai pajėgi 
įvykdyti užsakymą. Tuo tarpu atmestinai įvertintos kainos, visiškai nepagrįstai sumažinami priskaičiavimai sąmatą gali 
padaryti tiesiog beverte.  

Galime pažymėti, kad sąmatų normas nustato rinkos sąlygos, gaminių kaina bei darbų įkainiai, rengėjai nustatydami 
kainų ribas turi į tai atsižvelgti, kadangi pernelyg užkeldama kainas įmonė gaus mažai užsakymų, o siūlydama pernelyg 
mažas kainas negaus pelno ar jos darbų kokybė bus neaukšta [91]. 

10.3 Sąmatų rūšys 

 
Statybos darbams sudaromos sąmatos gali būti kelių rūšių.  
Sąmatos gali būti tokios, kaip: 
- Konkursinė sąmata; 
- Darbinė sąmata. 
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Konkursinė sąmata – tai greitai ir dažniausiai pagal šabloną sudaroma sąmata. Jos pagrindinis vaidmuo yra nustatyti 
galimas statybos kainų ribas bei darbų atlikimo terminus. Galime pastebėti, kad ši sąmata gali nelabai atitikti realią 
projekto kainą, tad yra svarbu prieš sudarant sandėrį ją išsamiai išnagrinėti. 

Darbinė sąmata – tai sąmata detalizuota pagal darbinį projektą. Būtent ji pateikiama kaip užduotis darbų 
vykdytojams, pagal ją užsakomi resursai, planuojami darbai bei jų atlikimo terminai.  

Statyboje sudaromos tokios kontraktų rūšys, kaip:  
- Kontraktas, sudaromas remiantis faktinėmis išlaidomis pridėjus nustatytą pelno sumą; 
- Kontraktas, kuris gali būti pagrindžiamas faktinėmis išlaidomis  plius pelno norma;  
- Kontraktas, pagrindžiamas tvirta objekto statybos kaina, remiantis statybos sąmata,  
detalizuojant pagal darbų rūšis; 
- Kontraktas, pagrindžiamas faktinėmis statybos išlaidomis  pridėjus nustatytą pelno normą; 
- Kontraktas pagal būsimas statybos išlaidas, nurodant ypatingas sąlygas ir atitinkamą išeitį. 

10.4 Sąmatų sudarymas internete 

 
Šiuo metu sudarant statybose sąmatas yra gan patogu naudotis internete pateiktomis schemomis.  

Lietuvos kompiuterinės programinės įrangos rinkoje yra keletas taip vadinamų sąmatinių programų. Šių programų 
„pagalba galima pasiskaičiuoti statybos ar remonto darbų kainą, išanalizuoti resursų poreikį, paruošti sąmatinę 
dokumentaciją (pavyzdžiui, konkursui). Visos šios programos suteikia vienokias ar kitokias priemones, reikalingas 
sąmatoms, atliktų darbų aktams, kompleksinėms suvestinėms, resursų išrankoms bei kitiems dokumentams sudaryti, 
pateikia vienokio ar kitokio pilnumo normatyvinę bazę.“1 Galime pažymėti, kad kiekviena programa sąmatas sudaro 
šiek tiek skirtingai: vienos akcentuoja vienus dalykus, antros – kitus, o trečios – apskritai nelabai aišku ką.  

Dabar šiek tiek aptarsime kiekvieną programą išsamiau: 
S.Mikalauskas bei R.Mikalauskas išskiria tokias sistemas, kaip UAB „Sistela“ sukurta „Sąmata“, UAB „Astera“ 

programa „Sąmata“ bei „Sąmatinė programa SES2004“.  
Kaip teigia S.Mikalauskas bei R.Mikalauskas darbe „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ „UAB “Sistela” 

programinis kompleksas “Sąmata” visų pirma pasižymi tuo, kad normatyvinė bazė, pateikiama su šia programa, yra “iš 
pirmų rankų” (UAB “Sistela” kuria ir tvirtina Aplinkos ministerijoje statybos ir remonto darbų normatyvus ir 
skaičiuojamąsias rinkos kainas). Antra, UAB “Sistela” – seniausiai šioje srityje dirbanti įmonė [11-12].  

 
Sąmatinė programa SES2004 yra ypatingai kompaktiška, todėl veikia bet kokiame kompiuteryje, gerai 

suprojektuotos duomenų bazės įgalina dirbti žymiai sparčiau. Šios sistemos pagalba vartotojas gali pats susidaryti 
sąmatą tiesiog internete, jam nereikia pirkti ir diegti į savo kompiuterį jokių programų. Viskas, ko jam reikės – tik 
priėjimas prie interneto.  

UAB „Astera“ programa „Sąmata“ dirba Microsoft Excel, ši programa yra lanksti, patogu dirbti su atskirais 
resursais. Kaip teigiama šios įmonės internetinėje svetainėje šios programos privalumai yra tokie, kaip: 

- Patikimas darbas tinkle - visos programos versijos patikimai dirba lokaliame kompiuterių  
tinkle; 

- Sąmatos redagavimas be programos “Sąmatos ...” - išsaugojus sąmatą ... į diskelį ar kitą  
informacijos saugojimo laikmeną ir perrašius ją į kitą kompiuterį, kuriame nėra sąmatų programos  ją galima atidaryti 
programos Excel pagalba, redaguoti naudojantis Excel priemonėmis bei atspausdinti; 

- Programos lengvumas ir lankstumas - programa turi ne tik daug galimybių, bet yra greitai ir  
lengvai įsisavinama ir patogi vartoti; 

- Greitas ir efektyvus aptarnavimas. 
Galime teikti, kad statybos bendrovės turėtų išsirinkti sąmatų modulį ir jį naudoti sudarant sąmatą savo veikloje, 

kadangi tai padės joms sutaupyti laiko ir padės tiksliau apskaičiuoti projekto sąmatine vertę. 

10.5 Kainodara statyboje 

 
Ankstesniame skyriuje mes kalbėjome apie kainų nustatymą, tad dabar šiek tiek apie kainodara statyboje. Galime 

pažymėti, kad visos statybos įmonės nori pasirašyti kuo pelningesnį kontraktą, tad svarbu gerai suprasti kainodaros 
aplinkybes. 

Statyboje sudaromos tokios kontraktų rūšys, kaip:  
- Kontraktas, sudaromas remiantis faktinėmis išlaidomis pridėjus nustatytą pelno sumą; 
- Kontraktas, kuris gali būti pagrindžiamas faktinėmis išlaidomis  plius pelno norma;  
- Kontraktas, pagrindžiamas tvirta objekto statybos kaina, remiantis statybos sąmata,  

detalizuojant pagal darbų rūšis; 
- Kontraktas, pagrindžiamas faktinėmis statybos išlaidomis  pridėjus nustatytą pelno normą; 
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- Kontraktas pagal būsimas statybos išlaidas, nurodant ypatingas sąlygas ir atitinkamą išeitį. 
Nustatant statybos kainą, kalkuliaciją rengia užsakovas ir rangovai atskirai. Kviečiami konsultantai, o konkurentiniai 

santykiai nusako statybos kainos pagrįstumą. Sunku sudaryti konkurentines sąlygas, kai vyrauja galingesnės statybos 
organizacijos. Norint pagrįsti sutartines kainas, statybos kontraktuose pirmiausia nustatoma vidutinė arba pirminė 
statybos kaina. Teisingai nustatytos kainos turi reikšmingą įtaką ūkinės veiklos plėtotei. 

Galime pastebėti, kad statybos ypatumai riboja vienodų kainų taikymą, kadangi čia vyrauja statinių ir pastatų 
įvairumas. Statomi objektai turi daugiafunkcines paskirtis, skiriasi planavimu, apimtimi, medžiagų ir 
konstrukcijų naudojimu bei lokalinis objektų pritaikymas priklauso nuo įvairių vietos sąlygų, taip pat statybos 
produkcijos ypatumas — individualumas, darbus reikia vykdyti remiantis sąmatomis, sudarytomis pagal projektus, 
įvertinti skirtingus kiekvieno objekto statybos reikalavimus ir sąlygas.  

Kaip teigia ekonomistai statant objektus pagal tipinius projektus, pastatai ir statiniai įvairiuose rajonuose 
dažnai skiriasi savo konstrukciniais elementais ir darbų rūšimis, vadinasi, atiduodant objektus naudoti, gaunasi 
skirtingos gamybos sąnaudos, tad ir sąmatinės vertės bus skirtingos.  

Sąmatinė statybos ir montavimo darbų vertė atlieka kainos vaidmenį įvertinant statybos produkciją. Prie 
statybos produkcijos kainų sudarymo ypatumų reikia priskirti šiuo metu naudojamą planinių sankaupų 
normavimo metodą. Planinių sankaupų normos nustatomos procentais nuo vidutinės šakinės statybos 
produkcijos savikainos.Dėl to statyboje, sudarant kainas, naudojama tokia sąmatinės statybos montavimo darbų 
vertės schema: 
 
V=VS + PSVS; 
 
Kur: 
V – sąmatinė statybos ir montavimo darbų vertė; 
Vs – sąmatinė statybos ir montavimo darbų savikaina; 
Ps — pelno norma procentais nuo sąmatinės produkcijos savikainos. 

Remiantis normomis, atlygiais, tarifais yra sudaromi vienetiniai įkainiai statybos darbams. Sąmatinė 
statybos ir montavimo darbų vertė ekonominiu požiūriu skirstoma į šias išlaidas:  

tiesioginės, pridėtinės išlaidos ir planuojamas pelnas. 
Galime pažymėti, kaip teigia J.Bivainis, kad marketingo požiūriu reikšminga yra tai, kad daugelis statomų 

objektų yra užsakovams t.y.konkrečiam užsakovui užsakius, o ne pardavimui. Šis aspektas (didėjant skirtų objektų 
pardavimui) turės įtakos statybos paklausos tyrimams – nuo tyrimų metodų iki tyrimų vykdymo ir organizavimo. Tad 
galime daryti prielaidą, kad statybos kainodarą įtakoja ne tik konkurencinė rinka, bet ir užsakovai bei jų poreikiai 
[25]. 

 
Išvadas 
 

1. Statybos darbų kainas turi formuoti prekių rinka, atsižvelgdama į gamybos išlaidas ir pasiūlos – paklausos 
svyravimus.Aukštutinę kainos ribą nustato produkto vertė vartotojui, jo naudingumas, reikalingumas 
pristatymo operatyvumas, aptarnavimo lygis, o žemutinę produkto bei darbų kainos.  

2. Statybos sąmata – tai projekto dalis, kurioje pagal normatyvinius paskaičiavimus nustatyta statomo arba 
rekonstruojamo objekto bei statybos darbų sąmatinė vertė. Pagal parengtą sąmatą yra nustatoma statybos 
kapitalistinių įdėjimo finansavimo limitas ir atsiskaitoma su rangovais. sąmatų normas nustato rinkos sąlygos, 
gaminių kaina bei darbų įkainiai, rengėjai nustatydami kainų ribas turi į tai atsižvelgti, kadangi pernelyg 
užkeldama kainas įmonė gaus mažai užsakymų, o siūlydama pernelyg mažas kainas negaus pelno ar jos darbų 
kokybė bus neaukšta. 

3. Statybos sąmatų rūšys yra tokios, kaip – konkursinė, darbinė sąmatos.Konkursinė sąmata – tai greitai ir 
dažniausiai pagal šabloną sudaroma sąmata. Jos pagrindinis vaidmuo yra nustatyti galimas statybos kainų ribas 
bei darbų atlikimo terminus. Galime pastebėti, kad ši sąmata gali nelabai atitikti realią projekto kainą, tad yra 
svarbu prieš sudarant sandėrį ją išsamiai išnagrinėti.Darbinė sąmata – tai sąmata detalizuota pagal darbinį 
projektą. Būtent ji pateikiama kaip užduotis darbų vykdytojams, pagal ją užsakomi resursai, planuojami darbai 
bei jų atlikimo terminai.  

4. Šiuo metu sudarant statybose sąmatas yra gan patogu naudotis internete pateiktomis schemomis. Lietuvos 
kompiuterinės programinės įrangos rinkoje yra keletas taip vadinamų sąmatinių programų. Šių programų 
„pagalba galima pasiskaičiuoti statybos ar remonto darbų kainą, išanalizuoti resursų poreikį, paruošti sąmatinę 
dokumentaciją. 

5. Visos statybos įmonės nori pasirašyti kuo pelningesnį kontraktą, tad svarbu gerai suprasti kainodaros 
aplinkybes. Statybos ypatumai riboja vienodų kainų taikymą, kadangi čia vyrauja statinių ir pastatų 
įvairumas. Statomi objektai turi daugiafunkcines paskirtis, skiriasi planavimu, apimtimi, medžiagų ir 
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konstrukcijų naudojimu bei lokalinis objektų pritaikymas priklauso nuo įvairių vietos sąlygų, taip pat 
statybos produkcijos ypatumas — individualumas, darbus reikia vykdyti remiantis sąmatomis, sudarytomis 
pagal projektus, įvertinti skirtingus kiekvieno objekto statybos reikalavimus ir sąlygas.  

Kad įmonėms būtų lengviau tvarkyti financinius reikalus, taip pat kad jų veikla būtų skaidri ir nenusikalsta- 
ma įmonės turi vesti apskaitas. 

 
 
11. Įmonių veiklos įvertinimas, apskaita ir auditas 
 
Įžanga 

Šioje temoje mes su jumis turesim tris potemes, pirma iš jų tai įmonių veiklos įvertinimų, antroje mes 
susipažinsime su apskaitą, o triečioje pereisim prie auditų. Sužinosime jų reikšmės ir savybės. Susipažinsime su įmonių 
veiklos įvertinimų visomis  analizėmis, analizių ypatumais , apskaitos principais ir kitais principais, audito pavidalais ir 
jo veiklos tikslais itr t.t. 

Kalbedami apie įmonių  veiklos finansinį įvertinimą mes susipažinsime su finansine analizė, 
vertikaliaja analizė, horizontaliaja analizė ir t.t. 

Pereijus prie antros potemės kalbesim apie apskaitą, paliesim jos valdymo sistemą, informacijos formavimą, 
principus ir registrai susijusiais su  apskaita. 

Triečioje potemeje mes turesim supažinsimės su autidų kuriuo pradžia siekia tuos laikus, kai pirmą kartą 
išsiskyrė interesai tų, kas tiesiogiai valdo įmonę, ir tų kas finansuoja veiklą.Tai pat mes paliesim audito rūšys, auditinės 
veiklos tikslus ir audito planavimo schema. 
 
11.1. Įmonės veiklos finansinis įvertinimas 
 
Finansinė analizė – tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos :vertinimas, remiantis atskaitomybės 
dokumentais, specialiais tyrimais, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais [68]. 

Finansinė dalis yra dalis įmonės veiklos analizės, kurioje tarpusavyje susipynę finansinės ir ūkinės veiklos analizės 
aspektai. Todėl praktikoje atskirti finansinę nuo ekonominės gana keblu. 12.1. paveiksle pateikta schema iliustruoja 
ekonominės ir finansinės analizės skirtumus bei sąlyčio taškus. Toks padalijimas atsirado tada, kai išsivysčiusi valdymo 
apskaita įmonėse buvo atskirta nuo buhalterinės apskaitos. 
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11.1 pav. Įmonės ekonominė ir finansinė analizė [65] 
 

Išorinės finansinės analizės ypatumai: 
 analizės subjektų gausa, t.y. išorinę finansinę analizę pagal oficialius duomenis gali atlikti kiekvienas 

interesą turintis analitikas; 
 analizės tikslų aibė, t.y. skirtingi analizės subjektai, vertindami įmonės finansinę būklę, gali turėti 

skirtingus interesus; 
 galimybė panaudoti standartines finansinių ataskaitų analizės metodikas; 
 maksimalus analizės rezultatų atvirumas visiems vartotojams. 

Išorinės analizės praktikoje jau yra nusistovėję tam tikri principai ir objekto finansinės būklės tyrimo principas, taip 
vadinamoji, vertikali ,horizontali ir detalizuota finansinių rodiklių analizė, paremta rodiklių sistemų (vadinamojo 
rodiklių medžio) sudarymu. 

Vertikalioji analizė. Atitinkamas finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su bendruoju baziniu tos ataskaitos 
rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas bazinio dydžio procentais. 

Horizontalioji analizė - dvejų ar daugiau metų finansinių ataskaitų duomenų palyginimas. Ši analizė padeda 
nustatyti atitinkamų metų rodiklių dinamiką. Galima lyginti ne tik absoliučius balanso arba pelno (nuostolio) ataskaitos 
eilučių dydžius, bet ir santykinius dydžius arba jų procentus. Kitaip tariant, atliekant horizontaliąją analizę nustatomas 
nuokrypis nuo bazinio rodiklio. Šios analizės trūkumas yra tai, kad kaip bazinių rodiklių negalima baudoti neigiamų 
dydžių arba lygių nuliui. 

Lyginant santykius dydžius laiko atžvilgiu gaunama tikslesnė informacija apie įmonės ūkinės finansinės raidos 
tendencijas. 

Svarbiausiais vidinės analizės ypatumas – orientacija į valdymo uždavinių sprendimą, t.y. atliktos analizės 
išvados turi padėti įmonės vadovams priimti tinkamus sprendimus. Kiti skirtumai lyginant su išorine analize yra tokie: 

 galimybė panaudoti papildomus informacijos šaltinius; 
 analizės metodų panaudojimo įvairovė; 

Įmonės veiklos analizė

Finansinė analizėEkonominė analizė 

Ūkinės veiklos Išorinė finansinė

Ekonominė analizė 

Verslo plano vykdymo 
analizė 

Tirti struktūros ir 
panaudojimo analizė 

Vidinė finansinė analizė

Produkcijos asortimento ir 
pardavimų analizė 

Kaštų ir pelno 
priklausomybės analizė 

Išteklių panaudojimo 
efektyvumo analizė 

Gamybos priemonių 
panaudojimo analizė 

 Logistikos analizė 

Veiklos organizavimo ir 
gamybos sąlygų analizė 

Pelningumo rodiklių analizė 

Kapitalo struktūros ir  
panaudojimo analizė 

Likvidumo ir finansinio 
stabilumo analizė 

Nuosavo kapitalo 
panaudojimo analizė 

Kitų priemonių įvertinimas 

Finansinės būklės 
įvertinimas 



 

 126

 analizės kompleksiškumas ir įvairiapusiškumas; 
 apskaitos, analizės, planavimo ir sprendimų priėmimo sujungimas; 
 analizės rezultatų konfidencialumas. 

  Finansinės analizės tikslai gali būti skirtingi. Juos galima sugrupuoti į tris stambias grupes – finansų apskaitos, 
piniginių išteklių vertės nustatymo ir finansų valdymo. Toks analizės tikslų sugrupavimas atspindi jo išvadų 
panaudojimo kryptis: auditoriai įvertina finansų apskaitos kokybę bei patikimumą, skolinamų pinigų suteikimo 
institucijų rinkų ekspertai vertina įmonės finansinę būklę, jos finansavimo galimybes, o įmonės savininkams bei 
vadovams svarbu turėti šios analizės išvadas, kad galėtų tinkamai priimti tinkamus finansinius sprendimus. 
11.1 lentelė. Įmonės finansinės analizės tikslai ir uždaviniai 

Įmonės finansistui svarbūs visi lentelėje pateikti analizės aspektai. Trumpai pakomentuosime juos [66]. 
 

Pelno apskaičiavimas – tai ataskaitinio laikotarpio pajamų ir sąnaudų apskaitymo patikrinimas atsižvelgiant į tai, 
kad tarp ūkinės operacijos užfiksavimo pelno ataskaitoje ir pinigų gavimo yra tam tikras laiko tarpsnis, kurio trukmė gali 
būti nuo kelių iki keliasdešimt dienų. Kadangi apskaitoje galioja tam tikri sąnaudų pripažinimo principai, tai analitiniu 
požiūriu svarbu, kad ataskaitinio laikotarpio pelnas būtų apskaičiuotas tinkamai. 

Vertės nustatymas. Kadangi apskaita remiasi praeities sąnaudomis, t.y. tai visos operacijos užfiksuojamos jų 
atsiradimo momentų kainomis, tai esamoji šių operacijų vertė gali būti pasikeitusi. Tačiau apskaitos duomenų 
koregavimas griežtai reglamentuojamas įstatymų, todėl praktiškai įmonės dispozicijoje esančio turto vertę galima 
koreguoti tik jo pardavimo momentu. Taigi balanse atvaizduota įmonės turto vertė dažnai neatitinka realios situacijos ir 
iškreipia finansinės būklės vertinimus.  

Mokesčių apskaičiavimas turi atitikti galiojančių įstatymų reikalavimus, kurie dažnai pažeidžia laikotarpio pajamų 
ir sąnaudų finansinių skaičiavimų logiką, nes mokesčių politika orientuota į pagreitintą pajamų pripažinimą, nors 
faktiškai ši operacija dar gali būti neįvykusi. Tai sukelia tam tikrų piniginių srautų valdymo problemų ir daro įtaką 
investiciniams sprendimams. Finansinėje analizėje svarbu įvertinti mokesčių įtaką atsakomybei, nes faktiškai sumokėti 
mokesčiai gali skirtis nuo pelno ataskaitoje atvaizduotų sumų. Šiuos skirtumus nesunkiai galima pastebėti iš balanso 
straipsnio mokėtini mokesčiai pasikeitimai. 

Tinkamas finansinės informacijos apdorojimas yra svarbus analizės pagrindas, kai kalbame apie būsimą pinigų 
įdėjimą į įmonę. Asmenys įdėję pinigus ir suteikę paskolą ypatingą dėmesį skiria įmonės perspektyvos įvertinimui, todėl 
čia nepakanka vien tik finansinių ataskaitų informacijos. Analizėje taikomi įvairūs finansiniai rodikliai bei jų sistemos, 
prognozavimo metodai ir modeliai. Būtent prognozavimas, paremtas kokybiškos analizės išvadomis, įgalina tinkamai 
įvertinti riziką ir investicijų pelningumą. 

Duomenų palyginimas – tai vienas iš pagrindinių analizės metodų, nes tik lygindami mes galime padaryti išvadas. 
Tačiau lyginti taip pat reikia kvalifikuotai, t.y. pasirinkti tinkamą įmonių, su kuriomis lyginsime, grupę, užtikrinti, kad 
visi skaičiavimai būtų atlikti remiantis adekvačia informacija. 

Rinkos įvertinimas – tai įmonės akcijų vertės rinkoje įvertinimas, kuris susieja finansinių ataskaitų informaciją su 
rinkos tendencijomis ir įtakoja įmonės akcijų paklausą. Čia naudojami įvairūs rinkos modeliai – nuo visai paprastų iki 
sudėtingų imitacinių.  

Finansų apskaita Investicijų įvertinimas Finansų valdymas 
Pelno apskaičiavimas:           -
pajamų apskaičiavimas         -
išlaidų apskaičiavimas         -
sąnaudų paskirstymas           -
pelno apskaičiavimas 

Finansinė informacija: 
-dinamikos įvertinimas 
-pelno prognozavimas 
-pinigų srauto prognozavimas 

Veiklos ekonomiškumas: 
-tikslų analizė 
-ekonominės padėties 
įvertinimas 
-alternatyvų įvertinimas 

Vertės nustatymas: 
-ankstesnių laikotarpių išlaidų 
vertinimas 
-turto balansinės vertės 
apskaičiavimas 
-būsimų išlaidų numatymas 

Duomenų palyginimas: 
-šakinė analizė 
-konkurentų analizė 
-ekonominės aplinkos 
vertinimas 
-galimų pataisų sričių 
įvertinimas 

Išteklių panaudojimas: 
-investicinė bazė 
-kapitaliniai įdėjimai 
-kapitalo išėmimas 
-žmogiškieji resursai 

Mokesčių apskaičiavimas: 
-duomenys mokesčiams 
apskaičiuoti 
-pajamų ir išlaidų nustatymas 
-mokesčių apskaičiavimas 
ataskaitų koregavimas 

Rinkos įvertinimas: 
-akcijos kainos dinamikos 
įvertinimas 
-pinigų rinkos tendencijos 
-vertės pokyčių įvertinimas 
-rinkos modeliavimas 

Kapitalo vertės didinimas: 
-pinigų srautų schemos 
-kapitalo vertė 
-investuotojų lūkesčiai 
rizikos ir pelno santykis 
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Veiklos ekonomiškumas – tai veiklos ekonomiškumo bei efektyvumo įvertinimas. Šioje vietoje finansų analizė 
nukrypsta nuo apskaitos proceso ir panyra į veiklos proceso labirintus: planavimo, organizavimo, valdymo. Čia detaliai 
nagrinėjama išlaidų ir pelno priklausomybė, gamybos apimties optimizavimas. 

Išteklių panaudojimo įvertinimas turi duoti atsakymą į ekonominiu požiūriu svarbiausią klausimą: ar tinkamai 
panaudojami turimi ištekliai. Šioje analizės dalyje naudojami turto panaudojimo rodikliai ir vertinami alternatyvūs 
projektai. 

Įmonės savininkų (akcininkų) kapitalo vertės didinimas yra galutinis finansų valdymo tikslas ir jo realizavimas 
nesunkiai pamatuojamas palyginant ataskaitinių metų ir ankstesnio laikotarpio duomenis. Kapitalo prieaugio rodikliai 
turi patenkinti asmenų, įdėjusių pinigus, lūkesčius ir tinkamai kompensuoti riziką, kurią patyrė akcininkai investuodami 
savo kapitalą kaip tik į šią įmonę. 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Yra daugybė santykinių rodiklių, kuriuos galima paskaičiuoti remiantis 
finansinės atskaitomybės duomenimis. Pasaulinėje finansų analizės praktikoje siūlomos įvairios rodiklių sistemos bei 
kombinacijos, kurios orientuotos į tinkamus analizės tikslus, todėl finansų analitikui dažnai tenka pačiam atsirinkti 
geriausią, jo manymu, variantą. 

Per daug neakcentuodami rodiklių grupavimo problematikos, aptarkime pagrindinius finansinius rodiklius, kurie 
įmonės finansininkui padėtų operatyviai įvertinti įmonės finansinę būklę. Pradėkime nuo svarbiausio įmonės veiklos 
rezultatyvumą atspindinčio rodiklio – pelno. 

Pelnas (ang. profit) - skirtumas, kuris atsiranda tuomet, kai įmonės bendrosios įplaukos yra didesnės už jos 
bendrąsias išlaidas. Šis ekonominio pelno apibrėžimas skiriasi nuo dažniausiai verslininkų vartojamo apskaitos pelno 
tuo, kad apskaitos pelnas atsižvelgia tik į pinigines išlaidas. 

 Bendras pelnas pagal pelno (nuostolio) ataskaitą- tai pardavimo pajamų ir parduotų prekių bei paslaugų 
savikainos skirtumas. Šis dydis, kaip matysime vėliau, dažniausiai taikomas finansiniuose skaičiavimuose. 

 Iš bendro pelno atėmę veiklos sąnaudas gauname veiklos pelną, kurį pakoregavę kitos veiklos bei 
finansinės ir investicinės veiklos rezultatais (t.y. pridėję pajamas arba atėmę sąnaudas) gauname įprastinės veiklos pelną, 
kuris supaprastintai vadinamas veiklos pelnu. 

 Atsižvelgiant į nenumatytas situacijas, įmonės veiklos pelnas koreguojamas pridedant pagautę arba 
atimant netekimus. Tokiu būdu gaunamas ataskaitinių metų pelnas prieš mokesčio didžio nustatymą, nuo kurio 
dydžio apskaičiuojamas pelno mokestis. Iš apmokestinamojo pelno atėmus apskaičiuotą pelno mokestį gaunamas 
grynasis ataskaitinių metų pelnas paskirstymui, kuris dažnai vadinamas grynuoju pelnu. 

Pelno norma (profit margin), dažnai verčiant iš anglų kalbos vadinama “ pelno marža” - tai skirtumas tarp prekės 
pardavimo kainos ir jos gamybos bei pardavimui išleistų pinigų. Pelno normos dydis priklauso nuo procentinio pelno 
priedo, kurį firma, nustatydama savo pardavimo kainą, prideda prie išleistų pinigų. Šis dydis matuojamas pelno ir 
pardavimų santykiu. Šį apibūdinimą galima taikyti ne tik bendrojo, bet ir kitų pelno kategorijų atžvilgiu. Taigi norint 
atskirti, apie kokį pelną kalbama, galima vartoti tokias sąvokas: 

 Bendrojo pelno norma (bruto pelno marža) – tai apskaičiuoto pardavėjo bendrojo pelno (pardavimai – 
prekių savikaina) ir pardavimo pajamų santykis; 

 Veiklos pelno norma (neto pelno marža) – tai apskaičiuoto pardavėjo veiklos pelno (bendrasis pelnas – 
veiklos sąnaudos) ir pardavimo pajamų santykis; 
Grynojo pelno norma ( grynoji pelno marža) – tai apskaičiuoto grynojo pardavėjo pelno (veiklos pelnas – pelno 
mokesčiai) pardavimo pajamų santykis 

Pelningumas (profitability) – pajamos atskaičius išleistus pinigus, kurį gauna firma. Jis matuojamas atsižvelgiant į 
visus panaudotus aktyvus, ilgalaikio kapitalo ir darbuotojų skaičių. Kitaip tariant, pelningumas yra pajamų, atskaičius 
išleistus pinigus, dalis, tenkanti tam tikram aktyvų ar kapitalo vertės vienetui: pardavimų litui, turto litui, nuosavo 
kapitalo litui ir pan. Dažniausiai skaičiuojami tokie pelningumo rodikliai: 

 Nuosavo kapitalo pelningumas (Return on Common Equity) – tai grynųjų pajamų, atskaičius išleistus 
pinigus, ir nuosavo kapitalo (akcinis kapitalas+nepaskirstytos pajamos (atskaičius išleistus pinigus)+rezervai) santykis. 
Šis rodiklis parodo, kiek pajamų (atskaičius išleistus pinigus) uždirba savininkų kapitalas. Lygindami šį rodiklį su 
alternatyviais kapitalo piniginių išteklių įdėjimo, į ūkio šaką, pasiūlymais, verslininkai gali spręsti, ar verta pajamas, 
atskaičius išleistus pinigus, įdėti į piniginius išteklius , ar geriau pasirinkti kitą galimybę. 

 Investicijų pelningumas (Return on Investment) – tai grynojo pelno ir palūkanų santykis su investuotais 
pinigais (t.y. trumpalaikis turtas + ilgalaikis materialus turtas). Šis rodiklis parodo investicijų pelningumą, t.y. gebėjimą 
gauti pelną iš pagrindinėje veikloje naudojamo asmeninio turto. Šiuo atveju ilgalaikis kreditorių dalyvavimas 
finansuojant verslą yra savanoriškas, todėl skaičiuojant pelną pridedamos palūkanos, kurios buvo atimtos skaičiuojant 
veiklos sąnaudas. 

 Turto pelningumas (Return on Assets) – tai grynojo pelno ir visų aktyvų vertės santykis. Šis rodiklis 
parodo, kaip efektyviai įmonė panaudoja savo turtą. 
         Rentabilumas - pelno dalis, tenkanti vienam patirtų sąnaudų litui. Rentabilumo rodikliai naudojami, kai norima 
nustatyti, kiek įmonė gauna patirdama vienokias ar kitokias išlaidas.Galime apskaičiuoti tokius rentabilumo rodiklius: 
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 Pardavimų rentabilumas (kitaip „antkainis”), tai pardavimų pelno (pardavimų pajamos – parduotos 
produkcijos savikaina) ir produkcijos savikainos santykis; 

 Veiklos rentabilumas – tai pajamų, atskaičius išleistus pinigus, prieš apmokestinimą ir visų veiklos 
sąnaudų santykis; 

 Apskaičiuotas rentabilumas – tai įprastinės veiklos pelno ( veiklos pelnas + palūkanos) ir investuotų 
pinigų (trumpalaikis turtas + ilgalaikis materialus turtas) santykis. 

Likvidumas (liquidity) – vertybinių popierių arba materialinių vertybių pavertimo grynaisiais pinigais galimybė. 
Likvidumo norma – grynųjų ir absoliučiai likvidžių fondų lyginamasis svoris bendroje pasyvų apimtyje.  

 Likvidumo rodikliai – tai rodikliai parodantys firmos pajėgumą laiku įvykdyti paskolos įsipareigojimus. 
Pagrindinis likvidumo rodiklis – likvidumo koeficientas, kuris apskaičiuojamas kaip trumpalaikio pelno ir trumpalaikių 
įsipareigojimų santykis. Šis koeficientą padeda nustatyti, kiek bendrovės likvidūs aktyvai viršija trumpalaikius pasyvus. 
Maža šio įsipareigojimo reikšmė rodo, kad bendrovei sunku įvykdyti įsipareigojimus. Patenkinamas rodiklio lygis yra 
nuo 1,2 iki 2. 

Mokumas – firmos gebėjimas laiku įvykdyti savo įsipareigojimus, t.y. atsiskaityti su tiekėjais, šalimi skolinusią 
pinigus, darbuotojais, valstybe. Šiuo požiūriu mokumo laipsnį gali nusakyti kritinio likvidumo rodiklis, kuris parodo, 
kiek įmonė balanso sudarymo dieną turi pinigų savo įsipareigojimams apmokėti. Skolinamų pinigų institucijos įmonės 
mokumą apibūdina vadinamasis padengimo koeficientas. Tai:  

 Palūkanų padengimo koeficientas, kuris apskaičiuotas kaip pelno ir palūkanų santykis. Šis rodiklis 
parodo, kiek kartų per metus uždirbtas pelnas didesnis už palūkanų sumas. 

 Paskolų padengimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas kaip grynojo pelno ir rezervo santykis su 
ilgalaikių skolinamų pinigų grąžintina dalimi einamaisiais metais. Šis rodiklis parodo ar įmonė pajėgi grąžinti skolintus 
pinigus numatytu laiku. Skaičiuojant tiksliau, vietoje grynojo pelno gali būti imamas grynasis pinigų srautas. 

 Įsipareigojimų padengimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas kaip pelno prieš mokesčius santykis su 
fiksuotais įsipareigojimais. Šiuo atveju įvertinamas bendrovės pajėgumas ne tik padengti kreditus, bet ir apmokėti kitus 
privalomus įsipareigojimus, t.y. rentą savininkams, procentus obligacijų turėtojams, dividendus privilegijuotųjų akcijų 
turėtojams. 

Balanso struktūrai įvertinti naudojami finansinio stabilumo rodikliai : 
 Finansinės autonomijos koeficientas – tai nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų (trumpalaikiai 

įsipareigojimai + ilgalaikiai įsipareigojimai) santykis. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo įmonė savarankiškesnė.  
 Finansinės priklausomybės koeficientas – tai ilgalaikių įsipareigojimų ir privilegijuotų akcijų sumos 

santykis su nuosavu kapitalu. 
 Nuosavo kapitalo manevringumas, kuris apskaičiuojamas kaip nuosavo apyvartinio kapitalo ir visos 

nuosavybės santykis (nuosavas apyvartinis kapitalas = ilgalaikis kapitalas – ilgalaikis turtas). 
Apyvartumas – tai įmonės pajamų ir atitinkamos turto dalies santykis. Šis rodiklis parodo kiek litų (ar centų) 

uždirba vienas į turtą įdėtas litas. 
 Turto apyvartumas apskaičiuojamas dalijant įmonės pardavimų pajamas iš vidutinės metinės turto 

vertės. 
 Trumpalaikio turto apyvartumas - tai įmonės pardavimų ir trumpalaikio turto (apyvartinio kapitalo) 

vidutinės vertės santykis. Šis rodiklis parodo, kiek kartų per vienerius metus įvyksta pilnas apyvartos ciklas. 
 Atsargų apyvartumas – tai pardavimo pajamų ir vidutinės metinės atsargų vertės santykis. Šis rodiklis 

parodo, kiek kartų per vienerius metus atnaujinamos atsargos. Analizuojant šį rodiklį, reikia atkreipti dėmesį į planuotą 
atsargų apyvartumą įmonėje, nes per didelis piniginių išteklių įšaldymas atsargose neigiamai veikia įmonės likvidumo 
rodiklius [65,66] 
 
11.2. Apskaita 

 

Ekonominės informacijos esmė. Apskaita – ekonominės informacijos apibendrinimo sistema. Apskaitos 
samprata.  Apskaitos informacijos vartotojai. Apskaitos rūšys. Finansinės apskaitos esmė.Valdymo apskaitos 
esmė.Finansinės ir valdymo apskaitos palyginimas[68]. 

Apskaitos valdymo sistema. Visų įmonių, tiek didelių, tiek mažų, valdytojams ir savininkams tenka nuolat analizuoti 
vykdomos veiklos pelningumą, ieškoti būdų gamybai ar prekybai plėsti, spręsti, kiek darbuotojų reikia pasamdyti, bei 
kitus klausimus. Norint rasti teisingiausią sprendimą, būtina išnagrinėti kuo daugiau informacijos. O pagrindinis jos 
šaltinis įmonėje – apskaita.  

Buhalterinė apskaita, privaloma visoms įmonėms, nėra vien rutininis dokumentų ir įvairių žurnalų pildymas, kurio 
prasmė net specialistui dažnai būna sunkiai suprantama. Apskaita – nuoseklus įmonės atliktų ūkinių operacijų 
fiksavimas bei jų analizavimas, būsimųjų įvykių prognozavimas. 
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Apskaita gali ir turi būti valdymo objektas. Jos darbus visais lygiais – nuo įmonės iki valstybės – reikia kryptingai 
reguliuoti. 

Šiuo atveju susiduriame su reiškiniu, kuris valdymo moksle vadinamas valdymo valdymu arba metavaldymu 
(kadangi pati apskaita yra viena iš valdymo funkcijų). Plečiantis ryšiams tarp įmonių, valdymas, kartu ir apskaita, nuolat 
brangsta, o su ja susijusios sąnaudos sudaro vis didesnę gaminamos produkcijos ir atliekamų paslaugų savikainos dalį. 
Tuo tarpu apskaita, kaip ir visa valdymo sistema, skirta tam, kad norimas rezultatas (tarkime, tam tikros produkcijos 
gamyba ir pardavimas) būtų pasiektas kuo greičiau ir su mažiausiomis sąnaudomis. Kitaip tariant, apskaita turi būti 
organizuota racionaliai, priešingu atveju ji gali tapti beprasmiška dėl didelių išleistų visuotinių ekvivalentų, kurie užgoš 
ir teikiamą naudą. Iš tiesų, susidarė paradoksali situacija: apskaitininkai, kurie tik apdoroja duomenis bei informaciją, 
labai retai susimąsto, koks yra ir koks turėtų būti jų veiklos rezultatas – valdymui naudinga apskaitinė informacija. 

Apskaitos darbuotojai viską apskaičiuoja kaupdami ir apdorodami duomenis. Kai kurie iš tų duomenų nebūtinai bus 
panaudoti valdymo sprendimams. Tačiau negalima pamiršti, kad apskaitinės informacijos formavimas (kitaip tariant, jos 
gamyba) susijęs su reikšmingomis sąnaudomis – tiek materialinėmis (apskaitos dokumentavimas, skaičiavimo technikos 
naudojimas ir pan.), tiek intelektualinėmis, pasireiškiančiomis pirmiausia per apskaitos darbuotojų darbo užmokestį. 
Kaip pasiekti, kad apskaitinės informacijos kūrimas ir naudojimas būtų efektyvūs? Šios problemos tyrimas pirmiausia 
susijęs su fundamentalių sąvokų – apskaitos duomenys ir apskaitos informacija – apibrėžimu. 

Išsamiau nagrinėdami teorinių šios problemos aspektų, pažymėsime, kad informatikoje informacija (lot. informatio 
– išaiškinimas, pranešimas) laikomi duomenys, mažinantys valdymo sistemos neapibrėžtumą darant valdymo 
sprendimus. 

Prieš kalbant apie konkrečios apskaitinės informacijos savybes, būtina suprasti bendrą informacijos apibūdinimą. 
Dažniausiai suvokiamas teiginys, kad informacija mažina neapibrėžtumą.  

Pirmiausia būtina pažymėti, kad informacijos kokybė priklauso ne tik, o dažnai ir ne tiek nuo informacijos šaltinio 
(kitaip tariant, jos gamintojo), kiek nuo jos vartotojo. Tie patys duomenys vienam vartotojui gali būti reikšmingi, o 
kitam – visiškai beverčiai. Iš to kyla antroji išvada: praktinėje valdytojų veikloje labai sunku, o dažniausiai tiesiog 
neįmanoma išmatuoti informacijos kokiais nors formaliais vienetais – dokumentų lapais, ženklų skaičiumi, bitais, baitais 
ar panašiai. Taip galima skaičiuoti tik apdorojamų duomenų kiekį, neatsižvelgiant į jų vertingumą. Informaciją gali 
įvertinti tik vartotojas. Ir dažniausiai subjektyviai, nes labai sunku, o kartais tiesiog neįmanoma nustatyti, kaip pakeitė 
veiklos rezultatus tai, kad valdytojas buvo informuotas apie vieną ar kitą įvykį. Juk dažniausiai nežinoma, koks būtų 
buvęs rezultatas, jeigu vienos ar kitos informacijos apskritai nebūtų buvę. 

Todėl apskaitininkams, kaip ir visiems kitiems valdymo srities specialistams, būtina kuo geriau orientuotis, kaip 
formuoti informaciją iš duomenų, kad nebūtų pažeisti duomenų apdorojimo principai[75]. 

Apskaitinės informacijos formavimas. Apskaitinė informacija formavimo procese tarsi „filtruojama” – iš pradinių 
duomenų masės atmetami valdymui nereikšmingi duomenys. Informacija turi būti pateikiama kaip proceso rezultatas ir 
privalo patenkinti šiuos bendriausius reikalavimus: 

 ją turi priimti vartotojas, kitaip tariant, ji turi būti perduodama tam tikrais signalais (garsiniais, 
vizualiniais ir pan.), kuriuos vartotojas galėtų suvokti; 

 informacija vartotojui turi būti suprantama. Buitiniu požiūriu tai reikštų, kad ją reikia perduoti 
vartotojui suprantama kalba; 

 informacija turi būti perduodama iš patikimo šaltinio, kuriuo vartotojas pasitiki; 
 informacija turi būti perduota laiku (kol ja remiantis dar galima daryti valdymo sprendimus) ir 

tiksliam adresatui – tam, kam ji skirta; 
 perduodama informacija turi būti reikalinga vartotojui, o jos kūrimo kaina – bent jau ne didesnė už 

teikiamą naudą[6]. 
Bendrieji apskaitos principai. Nors yra įvairių verslo organizavimo formų, visų įmonių veiklos apskaita iš esmės 
tvarkoma vienodai. Tiksliau sakant, ūkiniai faktai fiksuojami ir informacija vartotojui pateikiama atsižvelgiant į tam 
tikrus bendruosius teiginius ir aksiomas. Šie teiginiai dažniausiai vadinami apskaitos prielaidomis arba Bendraisiais 
apskaitos principais (angl. general accepted accounting principles – GAAP). 

Bendrieji apskaitos principai (BAP) yra konceptualių teiginių, sudarančių finansinės apskaitos pagrindą, visuma. Jie 
laikomi bendraisiais dėl dviejų svarbiausių priežasčių. Pirmiausia todėl, kad yra visų pripažinti ir dėl to turi beveik 
įstatymo galią, nors gali būti ir nepatvirtinti jokiais vyriausybiniais potvarkiais. Dažniausiai juos formuluoja ir skelbia 
visuomeninės profesionalių apskaitininkų organizacijos. Šie principai turi būti tiek teisingi, kad niekam nekeltų abejonių 
ir neprieštarautų nei verslininkų, nei valstybės interesams. Kitas aptariamų principų bendrumo aspektas tas, kad jais 
vadovaujasi, vesdami apskaitą ir rengdami finansinę atskaitomybę, visose srityse (pramonėje, statyboje, žemės ūkyje, 
prekyboje ar kt.) dirbantys apskaitos darbuotojai. 

BAP atsiradimą ir plėtojimąsi nulėmė daugelis priežasčių. Viena iš svarbesnių yra ta, kad finansinėse ataskaitose 
turi tiksliai atsispindėti tam tikro laikotarpio įvykiai, jos turi apimti informaciją, kuri būtų ne tik naudinga, bet ir 
neklaidintų neturinčių specialaus pasirengimo investuotojų. BAP plėtojimas savo ruožtu nulemia apskaitos technikos 



 

 130

plėtojimąsi. Apskaitos technika – tai specifinės taisyklės, kurios sukurtos BAP taikant praktikoje ir kuriomis 
naudojamasi apskaitant konkrečios įmonės ūkinius faktus. 

Bendruosius apskaitos principus formuluoja kiekvienos šalies apskaitininkai. Kartais juos skelbia profesionalių 
apskaitininkų organizacijos, rečiau – valdžios organai. Lietuvoje šie principai deklaruoti Lietuvos Respublikos 
buhalterinės apskaitos pagrindų įstatyme. Tarptautiniuose apskaitos standartuose išskiriami trys fundamentalūs apskaitos 
principai: įmonės tęsiamos veiklos, apskaitos pastovumo ir pajamų bei sąnaudų kaupimo. Priimta, kad visi kiti apskaitos 
principai yra išvestiniai iš šių trijų. 

Įmonės (ekonominio objekto) principas. Jis numato, kad kiekviena įmonė yra atskiras apskaitos vienetas, t.y. 
atskirtas nuo įmonės savininkų ir kitų įmonių. Apskaitos darbuotojai apskaito ir vertina konkrečios įmonės veiklos 
rezultatus, įmonės turto su įmonės savininkų asmeniniu turtu nesiedami. Pagal šį principą buhalterį domina tik tie 
objektai ir ūkiniai faktai, kurie turi būti atspindėti finansinėse ataskaitose. Kadangi atskaitomybėje privalo būti 
užregistruota tik įmonės, o ne jos savininkų ekonominė veikla, šis principas įgalina apskaitininkus atskirti sandorius, 
sudaromus asmeniškai, nuo įmonės sandorių. Įmonės principas taikomas visoms verslo organizavimo formoms ir 
pasireiškia tuo, kad kiekvienos įmonės turto ir nuosavybės bei įsipareigojimų apskaita atskirta nuo savininkų turto ir 
įsiskolinimo apskaitos. Net ir personalinėse įmonėse, kurių turtas bei skolos teisiškai būna susijusios su savininko turtu 
ir skolomis, o savininko asmeninis turtas gali būti panaudotas įmonės įsiskolinimams apmokėti (kaip ir įmonės turtas 
gali būti panaudotas savininko poreikiams tenkinti arba skoloms padengti), įmonės veiklos apskaita nuo jos savininkų 
veiklos apskaitos yra atskirta. 

Šis principas gali būti taikomas ne tik savarankiškoms įmonėms, bet ir jų svarbiems padaliniams arba keletui 
susijungusių įmonių, kurių gamyba yra bendra. Be to, šis principas įmonės valdymo personalą daro tiesiogiai atsakingą 
už įmonės veiklą jos savininkams. 

Tęsiamos veiklos principas. Šiuo atveju daroma prielaida, kad kiekviena įmonė gali egzistuoti pakankamai ilgai, 
kad galėtų įgyvendinti visus numatytus projektus bei įvykdyti įsipareigojimus. Šis principas teigia, kad įmonė, kaip 
apskaitos objektas, artimiausiu metu nebus likviduojama ir jos egzistavimo laikotarpis niekaip neapribotas. Toks 
hipotetinis teiginys atitinka visų suinteresuotų įmonės veikla asmenų poreikius. 

Tęsiamos veiklos principas turi labai didelę reikšmę vertinant įmonės turtą bei jos ūkinės veiklos rezultatus. Tačiau 
pastaruosius visiškai tiksliai įmanoma nustatyti tik sustabdžius įmonės veiklą arba ją likviduojant. Kitaip tariant, norint 
tiksliai įvertinti veiklos rezultatus, jos veiklą reikėtų nutraukti, visą ilgalaikį turtą, atsargas ir produkciją – parduoti, 
gautas pajamas palyginti su sąnaudomis ir tik tada būtų galima galutinai nustatyti, ar veikla buvo pelninga, ir jei buvo, 
tai kiek. Tai, žinoma, visiškai nerealu įmonei funkcionuojant. Aptariamąjį principą taikant praktikoje, nenutrūkstamą 
įmonės veiklą galima parodyti finansinėse ataskaitose. Pagal šį principą turtą galima įkainoti ne tik likvidacine ar rinkos 
kaina, kaip tai būtų likvidavimo atveju. Darant prielaidą, kad veikla tęsiama, šie vertinimai apskaitoje dažniausiai 
pakeičiami vertinimu faktine savikaina, kitaip tariant, kaina, už kurią įmonė įsigijo tam tikrą turtą. Antra vertus, šis 
principas suformuoja nusidėvėjimo apskaitos pagrindus. Šiuo atveju ilgalaikis turtas nudėvimas per savo naudojimo 
laikotarpį, nesistengiant dirbtinai greitinti nusidėvėjimo proceso, tikintis greito įmonės likvidavimo. 

Periodiškumo principas. Pagal tęsiamos veiklos principą įmonė gali egzistuoti neribotą laikotarpį. Bet informacija 
apie jos ūkinę veiklą ir finansinę būklę įmonės valdymui reikalinga nuolat. 

Todėl periodiškumo principas numato, kad nepaisant įmonės būklės jos ūkinė veikla gali būti dirbtinai suskirstyta į 
tam tikrus laikotarpius. Praktiškai apskaitoje tam tikrą dieną įmonės veikla „sustabdoma” ir jos būklė įvertinama visiškai 
neatsižvelgiant į tai, kas vyksta po „sustabdymo” dienos. Tuo būdu galima reguliariai gauti apskaitinę informaciją, 
susijusią su konkrečiais ataskaitiniais laikotarpiais. Jų trukmė gali būti labai įvairi, tačiau mokesčių įstatymai, 
reikalaujantys, kad būtų nustatytos metinės pajamos, nulėmė, jog dažniausiai taikomas apskaitos laikotarpis yra 
kalendoriniai metai. Nors kai kurios įmonės dėl savo veiklos specifikos gali taikyti ne kalendorinius, bet konkrečios jų 
veiklos metus.  

Konservatyvumo (apdairumo) principas. Pagal periodiškumo principą įmonės veikla į laikotarpius skirstoma 
todėl, kad ją būtų galima realiai įvertinti. Tačiau laisvos rinkos šalyse yra daug metodų atspindėti vieną ir tą patį objektą 
apskaitoje. Todėl reikalingas pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima rinktis vieną ar kitą apskaitos metodą. 
Konservatyvumo (apdairumo) principas numato, kad, renkantis iš keleto įmonės veiklos apskaitos ir įvertinimo metodų, 
pirmenybė atiduodama tam, kurį pritaikius įmonės rezultatai bus nepalankiausi. Tokia nuostata pateisinama tuo, kad tiek 
įmonės valdytojai ar savininkai, tiek potencialūs investuotojai yra apsaugomi nuo perdėto optimizmo vertinant įmonės 
veiklą bei priimant sprendimus, nuo kurių priklauso ateities rezultatai. 

Pastovumo principas. Apskaitos metodika ir technika turi būti nuolat tobulinama. Tačiau apskaitos tobulinimas – 
ne savitikslis dalykas. Svarbiausias apskaitos uždavinys – realiai atspindėti susidariusią įmonėje padėtį per ilgesnį 
laikotarpį. Pastovumo principas teigia, kad apskaitos metodika turi būti stabili gana ilgą (šiuo atveju bent keletą metų) 
laikotarpį. Dėl to tobulinant apskaitą susiduriama su labai rimta problema 

Piniginio įkainojimo principas. Įmonės ūkinės veiklos rezultatus būtina nuolat apskaityti, nustatyti jos 
pasikeitimus, įmonės veiklą palyginti su kitų įmonių darbo efektyvumu. Apskaitoje tai galima padaryti naudojant 
piniginį matavimo vienetą. Taikant šį principą apskaitoje, visi įmonės turto, nuosavybės bei veiklos pasikeitimai yra 
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matuojami pinigais. Toks matavimas turi savo pranašumų ir trūkumų. Pirmasis trūkumas yra tas, kad matuojant ir 
pateikiant visą įmonės ūkinę veiklą finansinėse ataskaitose tik pinigine išraiška, galima prarasti itin svarbią, 
neišreiškiamą pinigais, informaciją. 

Antra, visiems žinoma, kad pasaulyje nėra nė vienos stabilios valiutos, kadangi keičiasi jų tarpusavio santykis, taip 
pat kinta pinigų perkamoji galia šalies viduje. Ši problema paprastai išsprendžiama darant apskaitoje prielaidą, kad 
piniginis matavimo vienetas yra stabilus arba jo pakitimai yra nežymūs ir į juos galima nekreipti dėmesio. Priešingu 
atveju, norint įvertinti įmonės turtą (jo vertė dėl kainų kitimo nuolat keistųsi) ir veiklos rezultatus, reikėtų atlikti 
sudėtingus perskaičiavimus, kurie nors ir nevisiškai tiksliai, tačiau įgalina nustatyti, kokių rezultatų pasiekė įmonė savo 
veikla ir kiek juos sąlygojo valstybėje vykstantys pinigų nuvertėjimo ar pinigų vertes padidėjimo procesai. Tačiau tiek 
apskaitininkai, tiek visi įmonės valdymo darbuotojai savo veikloje šiems procesams turi skirti labai daug dėmesio. Tai 
kaip tik ir galima padaryti apskaitoje taikant piniginio įkainojimo principą. 

Išleistų pinigų (savikainos) principas. Šis principas labai glaudžiai susijęs su anksčiau aptartaisiais ir numato, kad 
tinkamiausia turto ir paslaugų įsigijimo, gamybos išleistų pinigų ir sąnaudų vertinimo bazė yra pradinė jų vertė arba 
faktiniai įsigijimo išleisti pinigai. Kitaip tariant, turto įsigijimo išleisti pinigai nustatomi pagal sumokėtą už jį kainą arba 
mainais atiduoto turto vertę, arba prisiimtų įsipareigojimų sumą, jeigu turtas gaunamas skolon. Ši suma yra fiksuojama 
apskaitoje turto įsigijimo metu ir nekinta per visą jo naudojimo įmonėje laikotarpį. Produkcijos gamyba taip pat kaip ir 
turto įsigijimas apskaitoma pagal faktinius išleistus pinigus. 

Šiuo atveju išleisti pinigai – tai pinigų išleidimas, turto bei paslaugų sunaudojimas, taip pat skolų atsiradimas, 
susijęs su produkcijos ar paslaugų pagaminimu[74]. 

Duomenų kaupimo principas. Šio principo esmė ta, kad ūkiniai faktai fiksuojami tuo metu, kai jie įvyksta. Tai 
reiškia, kad bet kokio ūkinio fakto pripažinimas apskaitoje nesiejamas su kurio nors kito fakto (pavyzdžiui, pinigų 
gavimo ar išleidimo) įvykimu. Tokiu atveju ir pajamos bei sąnaudos yra registruojamos apskaitoje tuo metu, kai jos 
susidaro nepriklausomai nuo to, ar buvo kokių nors gaunamų pinigų ar išmokamų pinigų. Kitaip tariant, pajamos ir 
sąnaudos priskiriamos ataskaitiniam laikotarpiui tik tuo atveju, jeigu tuo metu jos buvo uždirbtos ar patirtos. 

Pajamų registravimo principas. Šis principas apibūdina pajamų šaltinį ir jų komponentus, pajamų matavimo 
ypatumus bei laiką, kai pajamos laikomos uždirbtomis. 

Pajamos laikomos uždirbtomis pardavus produkciją ar prekes arba atlikus darbus, arba atsiranda iš įmonės 
finansinės ir piniginių išteklių įdėjimo veiklos. Pajamos matuojamos pinigų suma, gauta iš pirkėjų, arba gauto turto ar 
paslaugų verte, uždirbtomis įmonės veiklos cikle. Pagal duomenų kaupimo principą pajamos pripažįstamos ir laikomos 
uždirbtomis tada, kai prekės parduotos ar paslaugos atliktos, neatsižvelgiant į tai, ar jos jau klientų apmokėtos, ar dar ne. 
Konkretūs įvykiai, pagal kuriuos nustatomos uždirbtos pajamos, gali būti produkcijos pardavimas, visiškas arba dalinis 
jos pagaminimas, pinigų už parduotą produkciją gavimas. 

Produkcija laikoma parduota, kai ji yra visiškai užbaigta ir galutinai patenka pirkėjo žinion. Pardavimas vyksta 
išrašius pirkėjui atitinkamą dokumentą, jei pirkėjas sumoka už gautą produkciją arba be papildomų sąlygų įsipareigoja 
už ją sumokėti vėliau. Jei perkant yra numatoma, kad pardavėjas įsipareigoja atlikti tam tikrus papildomus darbus, 
pardavimo momentu laikomas prekių pristatymo (sumontavimo ar patikrinimo), kurį pripažino pirkėjas, momentas. 

Galimos ir tam tikros išimtys, kai pajamos pripažįstamos uždirbtomis neužbaigus darbų. Tokios išimtys taikytinos 
ilgo gamybos ciklo įmonėms. Tuo atveju gali būti taikoma kontrakto įvykdymo etapais apskaita ir fiksuojamos tų etapų 
pajamos. 

Kai kuriais atvejais, jeigu pinigų gavimas nėra garantuotas, pajamos gali būti pripažintos tik gavus pinigus už 
parduotą produkciją. 

Palyginimo principas. Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, susietos su to laikotarpio 
sąnaudomis uždirbant tas pajamas. Sąnaudos, tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, 
paskirstytos laikotarpiams, per kuriuos bendrovė uždirbs pajamų 

Palyginimo principo esmė yra ta, kad apskaitoje yra pripažįstamos ir palyginamos tik to paties laikotarpio pajamos 
ir sąnaudos. Išleisti pinigai, kurie susiję su būsimomis pajamomis, laikomi turto kūrimo išleistais pinigais (išlaidomis). 

Apskaitos dokumentai ir registrai. Visos operacijos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais, kurie yra ūkinių 
operacijų fiksavimo apskaitoje pagrindas. Apskaitos dokumentų rūšys:  

1) specialieji apskaitos dokumentai; 
2) pavyzdiniai apskaitos dokumentai; 
3) laisvos formos apskaitos dokumentai. 
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas reikalauja, kad įmonės naudotų specialiuosius apskaitos 

dokumentus, o ten, kur šie dokumentai pagal patvirtintą tvarką nenaudotini, – pavyzdinius ar laisvos formos. Laisvos 
formos dokumentų valdžia nereglamentuoja, todėl įmonės gali naudoti tokios formos dokumentus, kurie joms yra 
patogiausi. Kitaip sakant, apskaitos dokumentus įmonė gali parengti pati. Svarbu tik, kad apskaitos dokumentuose būtų 
visi būtini rekvizitai, nustatyti LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 10 straipsnyje: 
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 įmonės, surašiusios dokumentą, pavadinimas. Jis būtinas nustatant subjektą, su kuriuo bendradarbiauja 
įmonė. Pagal įmonės pavadinimą kontroliuojančios institucijos gali atlikti priešpriešinius dokumento patikrinimus ir 
įsitikinti, ar teisingai buvo užregistruotos apskaitoje ūkinės operacijos; 

 apskaitos dokumento pavadinimas. Jis svarbus dėl to, kad greitai ir tiksliai galima nustatyti, apie kokią 
operaciją kalbama ir kaip ją reikia užfiksuoti; 

 dokumento surašymo data, reikalinga tam, kad būtų galima orientuotis, kada dokumentas buvo išrašytas. Tai 
svarbu vien todėl, kad neretai atsiskaitomuosiuose dokumentuose nurodomos atsiskaitymo sąlygos, kur numatomos 
nuolaidos ankščiau atsiskaičiusiems klientams; 

 ūkinės operacijos turinys, nusakantis operacijos esmę, yra vienas iš informatyviausių rekvizitų, be kurio 
dokumentas apskritai prarastų prasmę; 

 ūkinės operacijos matavimo rodikliai, skirti tam, kad abi šalys vienodai suvoktų dokumente užregistruotą 
veiksmą; 

 ūkinės operacijos kiekinė ir piniginė išraiška. Ją būtina nurodyti, nes kitaip būtų neįmanoma nustatyti, 
kas, kam, už ką ir kiek sumoka ar įsipareigoja sumokėti; 

asmenų, atlikusių ūkinę operaciją ir atsakingų už jos atlikimą bei teisingą įforminimą, pareigos, vardai, pavardės, 
parašai. Šie rekvizitai rodo, kas atsakingas už ūkinę operaciją. Pasirašę asmenys prisiima atsakomybę ne tik už 
atliekamos operacijos teisėtumą, bet ir už teisingą jos įforminimą apskaitos dokumentuose 

Specialiesiems apskaitos dokumentams keliamas išskirtinis reikalavimas – jie turi būti rašomi ant specialaus 
popieriaus blanko, turinčio unikalų numerį. Specialiesiems apskaitos dokumentams priskiriami: kasos pajamų orderis, 
sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ir žemės ūkio produkcijos pirkimo kvitai. 

Pavyzdiniais apskaitos dokumentais laikomi tie dokumentai, kurių forma yra patvirtinta teisės aktais. Jiems 
priklauso kasos dokumentai (kasos išleistų pinigų orderis, kasos knyga), prekių pirkimo-pardavimo kvitai ir keli kiti 
dokumentai. 

Laisvos formos apskaitos dokumentams priskiriami tie dokumentai, kurių formos teisės aktai nereglamentuoja. Tai 
avanso apyskaita, įvairios kortelės, žiniaraščiai, aktai ir kt. Laisvos formos dokumentams taip pat priskiriami 
inventorizavimo aprašai bei kiti dokumentai, kurių naudojimas ir rekvizitai yra griežtai reglamentuoti norminiuose 
dokumentuose, tačiau jų forma nenustatyta. 

Kiekvienoje įmonėje turi būti jos vadovo patvirtintas sąrašas asmenų, įgaliotų pasirašyti tam tikrus apskaitos 
dokumentus. Šie asmenys turėtų būti suskirstyti į dvi grupes: asmenys, atsakingi už konkrečių ūkinių operacijų atlikimą, 
ir asmenys, atsakingi už tinkamą operacijų įforminimą.  

LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 20 straipsnyje aptarta apskaitos dokumentų saugojimo tvarka. Įmonių 
vadovai privalo sudaryti visas sąlygas dokumentams patikimai saugoti, taikant papildomas saugumo priemones 
apskaitos skyriuose bei kompiuterinėse sistemose.  

Apskaitos registrai. Pagal LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą duomenys iš apskaitos dokumentų 
perkeliami į apskaitos registrus. Tai turi būti padaryta per 30 dienų, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, kai atitinkama 
ūkinė operacija buvo atlikta.  

Apskaitos registrai, kaip ir apskaitos dokumentai, gali būti ir pavyzdiniai, ir laisvos formos. Labai svarbu, kad 
bendri gaunami pinigai ir išleisti pinigai naudojamuose registruose būtų detalizuojami pagal pajamų deklaracijos 
pozicijas. Šio reikalavimo privalu laikytis ir tuomet, kai įmonės naudoja kompiuterinės apskaitos programas[6,74,75]. 

 
11.3. Auditas 

 
Auditas - įmonės finansinių ataskaitų nepriklausomas patikrinimas ir nuomonės apie jas    suformulavimas. 

    Nurodomi 6 audito elementai, nusakantys jo esmę: 

11.3 lentelė.   

ELEMENTAI PASIREIŠKIMO FORMA 
  Įmonė   Audito vieta 
  Veikla, būklė ir informacija   Audito subjektas 
  Asmenų kompetencija   Auditoriaus kvalifikaciaj 
  Apskaitos duomenų rinkimas ir įvertinimas   Audito būdai 
  Atlikimo kriterijus   Audito tyrimo tikslai 
  Nuomonės (išvados) suformulavimas   Audito rezultatas 
    1 TAS “Audito tikslai ir pagrindiniai principai” pateikiamas toks audito apibrėžimas[73]. 

Auditas - tai nepriklausomas įmonės finansinės atskaitomybės ir su ja susijusios finansinės informacijos tyrimas, 
užbaigiamas nuomonės apie ją išreiškimu. Panagrinėsime pagrindinius šio apibrėžimo teiginius. 
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1.Nepriklausomumas – kad audito informacijos vartotojai pasitikėtų auditoriumi, jis turi būti nepriklausomas nuo 
tikrinamos įmonės. Jis privalo turėti faktinę nepriklausomybę ir parodyti ją savo elgesiu. Auditorius neturi eiti į 
kompromisus su administracija, turi būti laisvas nuo bet kokių finansinių interesų: akcijų, skolinamų pinigų suteikimo. 
Ne tik jis, bet ir šeimos nariai neturi būti suinteresuoti. Informacija apie auditoriaus finansinius interesus firmose 
kaupiama nuo jų priėmimo į darbą. 

2.Tyrimas – pripažintų metodų panaudojimas, įgalinantis nustatyti valdymo sistemos efektyvumą ir vientisumą, 
taip pat buhalterinių įrašų teisingumą ir išsamumą. Tyrimo tikslas – įgalinti auditorių suformuoti nuomonę apie auditą. 

3.Nuomonė – nėra garantija. Tačiau patyrusio profesionalo auditas, atliktas pagal pripažintus standartus, turi būti 
patikimas. Dažniausiai auditoriaus nuomonė apima:  

a. įstatymų numatytų taisyklių laikymąsi; 
b. finansinių atskaitų patikimumą ir bešališkumą. 
4.Išreiškimas – raštu, pridedamas prie finansinės atskaitomybės,sudėtinė dalis. 
5.Finansinė atskaitomybė rodo įmonės pajamas, atmetus išleistus pinigus (arba išleistus pinigus, kai už juos 

atskaitoma), likvidinių piniginių išteklių judėjimą per ataskaitinį laikotarpį ir finansinę būklę ataskaitinio laikotarpio 
pabaigai. 

Ją sudaro: 
 Pelno (nuostolių) ataskaita; 
 Pinigų srautų ataskaita; 
 Balansas. 

6.Įmonė. Labai svarbu nustatyti struktūros, apie kurią auditorius pateikia nuomonę, ribas. Gali būti – kompanija, 
susivienijimas, gamybinis vienetas ar valstybės valdymo administracinis organas. 

7.Paskirtas auditorius. Skiria auditorių visuotinis akcininkų susirinkimas (jam auditorius ir atsiskaito). Suranda 
auditorių ir pateikia tvirtinimui įmonės administracija. 

8.Įstatymų nustatytos taisyklės. Savo veikloje auditorius privalo laikytis visų reguliatyvų, tiek reglamentuojančių 
jo profesionalią, tiek įmonės gamybinę – komercinę bei ūkinę – finansinę veiklą. 

   Audito būtinumą lemia rinkos santykiai. Tuomet susiklosto tokios aplinkybės, kurios be audito negalima išspręsti 
kai kurių problemų. Svarbiausios yra tokios: 

1. Dirbant kolektyviai reikalingas tarpusavio pasitikėjimas ir garantija, kad visi kolektyvo nariai, o ypač tie, kurie 
disponuoja pinigais ir materialinėmis vertybėmis, sąžiningai ir teisingai vykdytų savo pareigas. Tokia garantija gali būti 
tik tada, kai, esant reikalui arba iš anksto nustatytais terminais, atliekamas patikrinimas. 

2. Sprendžiant turtinius ginčus tarp pačių įmonių arba tarp įmonių ir atskirų asmenų. Tokie ginčai paprastai vyksta 
tuomet, kai kuri nors pusė nevykdo įsipareigojimų arba kitokia veikla padaro materialinę žalą kitai pusei. Tada tenka 
nustatyti, kokių įsipareigojimų nebuvo paisoma, kokie veiksmai prieštarauja galiojantiems įstatymams ar sutartims ir 
kokia dėl to padaryta materialinė žala. 

3. Sprendžiant pasitikėjimo įmonių finansinėmis galimybėmis klausimą. Asmenims, skolinusiems pinigus 
(kreditoriams), akcininkams yra svarbu žinoti, kokia finansinė būklė tų įmonių, į kurias jie įdėjo arba numato įdėti savo 
kapitalą. Be to, statistikos ir kitos valstybinės įstaigos, bankai turi turėti garantiją, kad įmonių ataskaitos yra teisingos. 
Ataskaitų teisingumą patikrinti ir paliudyti gali tik nepriklausomi nuo įmonės kontrolieriai. 

4. Vykdant įvairias operacijas, susijusias su turto padalijimu, naudojimu, prireikia objektyvios ir pagrįstos 
informacijos apie turto kiekį, kokybę, vertę. 

Priklausomai nuo uždavinių, auditas yra įvairiai klasifikuojamas. Daugelyje šalių auditas skirstomas į privalomą ir 
laisvą. Kai kurie auditoriai tai vadina auditu pagal įstatymą ir privačiu auditu. Privalomą arba auditą pagal įstatymą 
kasmet reikia atlikti tose įmonėse ir kompanijose, kurias įstatymas įpareigoja viešai skelbti savo finansines ataskaitas. Jo 
apimtis ir tikslai yra nustatyti įstatymu ir keisti neturi teisės nei įmonės vadovybė, nei akcininkai,nei patys auditoriai. 
Privataus arba laisvo audito pobūdis ir apimtis priklauso nuo kliento norų. Prieš jį atliekant, auditoriaus veikla 
apibrėžiama užsakovo ir auditinės firmos arba auditoriaus sutartyje. 

Auditoriai gali dirbti įmonėje kaip etatiniai darbuotojai, gali dirbti valstybės kontrolės organuose arba būti 
nepriklausomi. Pagal tai auditas skirstomas į vidinį ir išorinį[123]. 

Išorinis auditas apibrėžiamas kaip nepriklausomas finansinių ataskaitų patikrinimas ir nuomonės apie jas 
suformulavimas. Todėl viešų auditorių svarbiausia pareiga - atestuoti finansinių ataskaitų teisingumą, nors, savaime 
suprantama, jie, dirbantys pagal sutartis, atlieka ir įvairius kitus darbus. Išorinio (viešojo) auditoriaus veiklai daro įtaką 
daugybė veiksnių, kuriuos galima sugrupuoti į 3 svarbiausias grupes: 
1) veiksniai, kurie turi įtakos įmonių viduje; 
2) veiksniai, kurie turi įtakos už įmonės ribų; 
3) biurokratiniai veiksniai. 
Pirmos grupės veiksniai yra labiau asmeninio pobūdžio, pvz., tarpusavio ryšiai su kitais auditoriais ir įmonių narias 
(vadovybe, bendradarbiais ir pan.).  
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Prie veiksnių, kurie turi įtakos už įmonės ribų, priskiriami tokie: visuomenės nuomonė, kitų auditorių laimėjimai, audito 
apskaitos literatūra, konferencijos, valstybės ekonominė politika, profesinės apskaitos organizacijos ir kt.  
Biurokratiniai veiksniai - tai tokie veiksniai, kurie vienokiu ar kitokiu būdu reguliuoja visą darbo technologiją ir aplinką. 
Dažniausiai tai vadinama biurokratiniu popierizmu, be kurio neapsieinama ir išsivysčiusiose pasaulio šalyse. 

Vidinis auditas yra nepriklausoma veikla (funkcija) įmonės viduje. Jo metu tikrinama įmonės kontrolės sistema, 
veiklos kokybė ir siekiama padėti vadovybei. Beveik visi vidinio audito apibrėžimai nurodo, kad auditas yra 
nepriklausoma  funkcija (veikla), atliekama įmonės viduje, kad jo tikslai yra patikrinti ir įvertinti kitų kontrolės rūšių 
efektyvumą ir suteikti įmonei kitas atitinkamas paslaugas. Praktikoje vidinio audito metu tikrinama ne tik apskaitos ir 
kontrolės būklė, bet ir įmonės padalinių darbo efektyvumas bei jų veiklos atitikimas bendrą politiką. Vienas iš vidinio 
audito tikslų - padėti apsaugoti įmonės turtą nuo išeikvojimų, vagysčių ir neracionalaus naudojimo. 
Vidiniai auditoriai yra įmonės personalo nariai. Tai yra didelis vidinio audito privalumas, nes jie gerai žino įmonės 
padėtį, “jaučia jos pulsą”. Jie tarsi futbolo teisėjai prižiūri, kad įmonėje būtų “žaidžiama pagal taisykles”, t.y. kad būtų 
laikomasi įstatymų, standartų, vidinės tvarkos procedurų. Jų tikslas - padėti įmonės vadovybei, pateikti jai tyrimų 
duomenis, rekomendacijų, patarimų ir komentarų. 
Vidinis auditas reikalingas pasitaikančioms klaidoms atskleisti ir, svarbiausia, užkirsti kelią joms atsirasti 

Vidinis auditas sprendžia šiuos uždavinius: 
1) tikrina ir įvertina apskaitą, finansines ataskaitas, kitas operacijas, nustato jų logiškumą ir korektiškumą; 
2) įsitikina, ar viskas įmonėje daroma pagal nustatytą politiką, planus ir procedūras; 
3) ieško būdų, kaip sumažinti kompanijos nuostolius ir išplėsti jos veiklą; 
4) tikrina turimų duomenų patikimumą ir numato jų panaudojimo galimybę; 
5) įvertina atliekamų darbų kokybę; 
6) pateikia įmonės veiklos tobulinimo rekomendacijas 
Rinkos ekonomikos šalyse nėra aiškių taisyklių, kurios reglamentuotų vidinį auditą. Vidinio audito apimtis ir rūšis 

yra direktorių tarybos reikalas. Auditoriai turi ne tik konstatuoti faktus, problemą, bet kartu su vadybininkais dalyvauti 
sprendžiant problemas, rasti optimalius variantus.  

Priklausomai nuo to, kokia veiklos sfera yra kontroliuojama, užsienio literatūroje vidinis auditas skirstomas į 
Finansinį arba finansų ataskaitų auditą (financial audit); valdymo ir veiklos auditą (effeniency audit); efektyvumo auditą 
(effectiveness audit); programos ir politikos apžvalgos (programme and policy review). 

Finansinis arba finansinių ataskaitų auditas Jį atliekant, tikrinamas balansas, pajamų (arba pelno ir nuostolių), 
pinigų srautų, fondų judėjimo ataskaitos ir su jomis susijusios pažymos (pastabos). Daugelis autorių, apibūdindami 
audito esmę, pagrindu laiko finansinių ataskaitų auditą, labiausiai paplitusį įvairiose šalių kompanijose ir įvairiose 
veiklos srityse.  
Finansinio audito tikslas - nustatyti, ar visi finansiniai sandėriai ir ūkinės operacijos atitinka kompanijos politiką.  
Išnagrinėjus kompanijos finansines ataskaitas, galima susidaryti vaizdą apie jos finansinę būklę, gaunamas pajamas ir jų 
šaltinius, išlaidų dydį ir rūšis, pelną ir rentabilumą, mokamąjį pajėgumą bei įsiskolinimus ir t.t. 
           Valdymo ir veiklos auditas. Dažnai ši audito rūšis vadinama ekonominio efektyvumo auditu. Tai tokia audito 
rūšis, kur auditorius daug dėmesio skiria kompanijos valdymo ir jos dabartinio biznio būklės kokybinei analizei. 
Tikrinamas veiklos ekonomiškumas, efektyvumas ir produktyvumas. Dažnai įvertinamas naudojamų kontrolės sistemų 
efektyvumas. 
Atliekant valdymo auditą, nagrinėjamas valdymo organizavimas ir jo efektyvumas. 
Veiklos audito metu įvertinami galutiniai veiklos rezultatai, t. y. pajamos, išlaidos ir nuostoliai. Be to, nustatoma, ar 
objektyviai buvo naudojami visų rūšių ištekliai (atskleidžiamos neracionalaus jų naudojimo priežastys), ieškoma būdų 
produkcijos gamybai didinti bei kokybei gerinti, parengiami ir nagrinėjami alternatyviniai sprendimai veiklos 
efektyvumui didinti. 

Efektyvumo auditas nagrinėja alternatyvios veiklos variantus. Pavyzdžiui, gali būti nagrinėjama, kaip reklama per 
nacionalinę televiziją ir laikraščius padeda įmonei pasiekti savo tikslus. 

Atliekant programos ir politikos apžvalgą įvertinami organizacijos ir programos tikslai. 
Išskiriamas administracinis auditas ir apskaitos auditas. Administracinis auditas apima procedūras ir įrašus, kurie 

padeda valdymui pasiekti biznio tikslus. Pavyzdžiui, remiantis dokumentais apie produkciją, pagamintą su defektais, 
valdytojas gali įvertinti darbuotojų darbą ir tokiu būdu kontroliuoti produkcijos kokybę. Apskaitos auditas apima 
procedūras ir įrašus, kurie visų pirma susiję su finansinių ataskaitų patikrinimu ir aktyvų saugumu. Pavyzdžiui, visi 
sandėriai yra dokumentuojami remiantis bendrai priimtais apskaitos principais, padeda užtikrinti finansinių dokumentų 
patikimumą. 

Kiekvienas auditorius visada turi būti pasiruošęs dirbti nuolat besikeičiančiomis sąlygomis.  
Vidinis auditas įmonėje yra artimas išoriniam auditui. Tačiau jų negalima sutapatinti. Išorinį auditą atlieka 

nepriklausoma auditinė organizacija. Jo metu tikrinama ir įvertinama buhalterinė apskaita, atskaitomybė, finansinė 
padėtis. Išorinis auditorius negali pasitikėti vidaus auditoriaus išvada, kadangi jis turi išlaikyti visišką 
nepriklausomybę[74]. 
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Post auditas yra toks tyrimas, kurio metu aiškinamasi, ar faktiniai rezultatai atitinka laukiamus rezultatus. Post 
auditas padeda užtikrinti projektų realumą ir signalizuoja apie projektų tikslinimo būtinumą. Vadybininkai daug 
rūpestingiau sudaro projektus, jeigu žino, kad jie bus patikrinti. Neretai tenka tikslinti projektus. O kai kada post audito 
metu paaiškėja, kad projektai yra blogi ir toliau jie negali būti naudojami. 

Post auditas yra savotiška kontrolė, kurios pagalba darbuotojai tampa atsargesni ir atidesni darbe, nes jie supranta, 
kad yra kontroliuojami. Post auditas dažnai pateikia tokią informaciją, kuri gali būti sėkmingai panaudota planuojant 
investicijas. 

Auditinė veikla labai plati ir įvairi. Auditoriaus paslaugomis naudojamasi, kai atsiranda būtinumas patikrinti visos 
įmonės arba atskirų jos darbuotojų darbą, kyla ūkiniai bei turtiniai ginčai, reikia sutvarkyti apskaitą, parengti ataskaitas, 
sukurti kontrolės sistemą įmonėje arba atlikti biznio ekspertizę. Galima paminėti šiuos dažniausiai praktikuojamus 
auditinės kontrolės atlikimo atvejus: 

1) revizuojant įmonių ūkinę veiklą, 
2) paliudijant įmonių ataskaitų teisingumą, 
3) sprendžiant finansinius klausimus bankroto atveju, 
4) jungiantis arba dalijantis įmonėms, taip pat jas likviduojant, 
5) sprendžiant turtinius klausimus pagal testamentus, 
6) nagrinėjant baudžiamąsias ir civilines bylas, 
7) konsultuojant buhalterinės apskaitos tvarkymo bei skaičiavimo technikos diegimo klausimais. 

Viena iš auditinės veiklos sferų galėtų būti, kaip išvengti per didelių mokėjimų. Auditoriai 
galėtų kvalifikuotai atlikti mokesčių sistemos analizę, konkrečiai nurodytų netobulus įstatymų 
punktus ir padėtų įmonių savininkams išvengti nepateisinamai didelių mokėjimų, o valstybei kurti 
ir tobulinti įstatymų leidybą. 

Auditorius visada gali nustatyti: 1) ar apskaitoje atsispindi realūs ūkiniai faktai, reali ūkinė veikla; 2) ar apskaitos 
sistema gali būti panaudota finansinės atskaitomybės sudarymui; 3) ar finansinės ataskaitos atspindi įmonės dabartinę 
būklę. Todėl atliekant auditą turi būti naudojami tokie būdai: 1) auditinė apžvalga – skaičiuojant įvairius duomenis, 
įsitikinama, kad informacija reali ir patikima; 2) atitikimo testas – patikrinama, ar teisingai atvaizduotos operacijos 
apskaitoje, 3) realumo testas – patikrinama, ar visos operacijos atvaizduotos apskaitoje. 

Auditoriai visada gali patarti, kaip naudingiausiai investuoti savo kapitalą, kaip toliau, kokia kryptimi plėsti įmonės 
komercinę veiklą, geriau organizuoti darbą ir pan. Atskaitomybės teisingumu suinteresuota vyriausybė, akcininkai, 
kreditoriai, įmonių darbuotojai, pati visuomenė, kad teisinga finansinė informacija leidžia vyriausybei priimti pagrįstus 
sprendimus makroekonomikos bei politikos sferose, užtikrina visų mokesčių mokėjimą į biudžetus. Remdamiesi 
auditorių išvadomis, asmenys, įdėję piniginius išteklius, ir akcininkai sprendžia, kur ir kada tikslinga investuoti kapitalą, 
pirkti ar parduoti akcijas, bankai – kokiomis sąlygomis suteikti kreditą, įmonių vadovybė – kokius priimti sprendimus 
finansinei būklei pagerinti[77]. 
 
 
 
1schema   AUDITO KLASIFIKAVIMAS PAGAL FUNKCINĮ POŽYMĮ 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDITAS 

Finansinių ataskaitų 
auditas 

Valdymo auditas Veiklos auditas 

Tikrina finansinių ataskaitų 
tikrumą 

Tikrina personalo veiksmus Tikrina visos įmonės ar jos 
padalinių veiklą 

Kriterijai yra bendrieji 
apskaitos principai 

Kriterijai yra įstatymai, 
kodeksai, nuostatai ir kt. 

Kriterijai yra įmonės specifiniai 
tikslai 

Išvada apie finansinių 
ataskaitų tikrumą 

Ataskaita apie valdymo 
būklę 

Rekomendacijos veiklai 
tobulinti 
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2 schema     AUDITO KLASIFIKAVIMAS PAGAL APIMTĮ IR ATLIKĖJUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auditinės veiklos tikslas yra padėti įmonėms geriau ūkininkauti, teisingai tvarkyti buhalterinę apskaitą, įvertinti 

finansinę informaciją, atvaizduotą atskaitomybėje ir pateikiamą įmonių savininkams, administracijai, bankams ir kitiems 
užsakovams, taip pat valstybinio reguliavimo organams, patvirtinti jos autentiškumą.  

Iš auditinės veiklos apibrėžimo ir jos tikslų galima padaryti išvadą, kad jos objektu gali būti visų įmonių ūkinė, 
finansinė ir komercinė veikla, jų apskaita ir atsakomybė. Visų rūšių įmonėms auditinės įmonės ar savarankiški auditoriai 
teikia paslaugas pagal sutartis. Išleistus pinigus, susijusias su audito atlikimu, užsakovai apmoka iš savo piniginių 
išteklių. 

Daugelio pasaulio šalių praktika rodo, kad kiekviena įmonė ar kompanija turi teisę savo nuožiūra pasirinkti 
auditorių arba auditinę įmonę bei sudaryti su jais sutartį. Norminiuose dokumentuose paprastai išvardijami tik tie atvejai, 
kai auditorius negali atlikti audito. Dažniausiai minimi šie: 

1) įmonės valdyboje arba administracijoje yra asmenų, su kuriais auditorių sieja giminystės ar svainystės ryšiai; 
2) auditorius turi privačius sutartinius įsipareigojimus tikrinamai įmonei; 
3) yra tikrinamos įmonės akcininkas. 
Atlikdamas auditą, auditorius privalo patikrinti buhalterinės apskaitos ir vidinės kontrolės būklę įmonėje, 

atskaitomybę, taip pat ar jos atitinka reglamentuojančius jų tvarkymą įstatymus, aktus ir norminius dokumentus. Pagal 
sudarytą sutartį auditorius gali suteikti įvairias kitas paslaugas: atlikti įmonės ūkinės ir finansinės veiklos analizę, 
parengti priemones ekonominiam darbui gerinti, teikti konsultacijas finansų tvarkymo klausimais ir kt.  

Pažymėtina, kad auditorius visiškai savarankiškai atlieka auditą. Jis gali pasirinkti audito formas ir metodus, jam 
reikalingus informacijos šaltinius, surinktos medžiagos atvaizdavimo priemones. Svarbiausia pagrindinė taisyklė – 
auditas turi būti organizuotas taip, kad būtų galima padaryti objektyvias išvadas apie įmonės veiklą. Todėl įmonės 
administracija turi pateikti auditoriui reikalingus dokumentus ir apskaitos duomenis, paaiškinimus, sudaryti sąlygas 
atlikti inventorizacijas ir kitokius patikrinimus. Auditorius privalo garantuoti patikrinimo metu išaiškintų arba jam 
patikėtų komercinių paslapčių bei pateiktų duomenų slaptumo išsaugojimą. Auditorius privalo būti objektyvus ir 
nepriklausomas, laikytis įmonės vidaus darbo taisyklių ir sutarties reikalavimų. 

Susitardamas teikti profesionalias paslaugas, auditorius turi leisti suprasti, kad reikalingas tam tikras kompetencijos 
lygis, o audito žinios bus panaudotos su deramu atsargumu ir stropumu. Auditorius turi susilaikyti nuo paslaugų, 
kurioms jis yra kompetentingas, bet darbo kokybę garantuotų konsultantai ir pagalbininkai. Auditorius privalo ne tik 
atidžiai ir stropiai bei kompetentingai vykdyti profesines pareigas, bet ir nuolat palaikyti aukštą profesinių žinių ir 
įgūdžių lygį, žinoti audito praktikos ir technikos laimėjimus bei įstatymus. 

Vadovaudamasis doros, objektyvumo ir nepriklausomybės reikalavimais, auditorius turi dirbti atidžiai ir įgudusiai, 
laikytis darbdavio ir klientų instrukcijų. 
Auditorius turi planingai bei efektyviai tvarkyti audito darbą ir laiku jį atlikti. Planavimas paremtas kliento verslo 
žinojimu. Darydamas testus ir nepriklausomas procedūras, auditorius turi gauti racionalias išvadas ir jomis paremti savo 
nuomonę apie finansinę informaciją 
 
Audito planavimo schema 
Audito patikrinimas paprastai vyksta apibrėžta laiko tarpą (dažniausiai 2 savaites); dėl šio apribojimo audito firma turi 
gerai susiplanuoti savo darbus, įvertinti kiek reikės žmonio ir t.t. kadangi tikrinamos įmonės skiriasi pajėgumais, dydžio, 

AUDITAS

Išorinis auditas Vidinis auditas Vyriausybės (valstybės) auditas

Atlieka nepriklausomi 
auditoriai pagal sutartis 

Atlieka įmonės darbuotojai Atlieka vyriausybinių įstaigų 
darbuotojai 

Apima įvairias audito rūšis, 
daugiausia finansinių 

ataskaitų auditą 

Apima valdyno ir veiklos auditą Apima valdymo ir veiklos auditą



 

 137

darbo specifika ir t.t. Planavimas ir audito plano bei programos paruošimas gali būti išskaidyti į keletą etapo. Autoriai 
audito planavimo etapus ir jo eiliškumą išskiria įvairiai. 2 paveiksle pateikta bendra audito planavimo schema. 
Pirminis audito veiklos planavimas vyksta pradinėje audito stadijoje. Pirminis audito veiklos planavimas apima tokius 
sprendimus, kaip sutikimas pradėti (arba tėsti) kliento auditavimą, priežasčio, dėl kurio klientas užsako auditą, 
nustatymą, reikiamo personalo audito atlikimui parinkimas ir raštiškas abiejo pusio (auditoriaus ir užsakovo) 
įsipareigojimo sudarymas[73]. 
 
 

 Pirminis audito veiklos planavimas

Bendrų duomenų apie klienta rinkimas

Informacijos apie kliento juridini statusà ir įsipareigojimus 
rinkimas 

Reikšmingumo įvertinimas, įgimtos (vidinės), kontrolės ir 
neaptikimo  (neatpažinimo) rizikos įvertinimas.

Susipažinimas su verslo kontrolės sistema ir kontrolės rizikos 
įvertinimas 

Bendro audito plano ir audito programos paruošimas

 
Bendrų duomenų apie klientą rinkimas.  Kad auditorius galėto tinkamai ir objektyviai atlikti auditą, jis turi būti 
pakankamai gerai susipažinės su kliento verslu ir ta pramonės šaka, kurioje dirba kliento kompanija. Didžioji dalis šios 
informacijos gaunama audituojant klientą, ypač jeigu tai naujas klientas. Kad surinkti reikiamą informaciją, auditoriui 
reikia: susipažinti su kliento verslu ir pramonės šaka; apžiūrėti įmonė ir tarnybines patalpas; susipažinti su įmonėje 
vykdoma veiklos politika (tai turi glaudo ryšį su finansinėmis ataskaitomis); identifikuoti tarpusavio ryšius (tiek įmonės 
viduje, tiek įmonės su išore); įvertinti kito (pašalinio) specialisto ir eksperto poreikį. 
Informacijos apie kliento juridinį statusą ir įsipareigojimus rinkimas.  Šiame audito etape tikrinami trijo tipo, 
glaudžiai tarpusavyje susijė, juridiniai dokumentai ir jo archyvai:  
1) kompanijos įregistravimo dokumantai, patvirtinantys jos juridinį statusą, ir jos įstatai;  
2) direktorio tarybos susirinkimo ir akcininko susirinkimo protokolai;  
3) sutartys ir kontraktai. 
Reikšmingumo įvertinimas, bendros verslo (vidinės), verslo kontrolės ir auditoriaus rizikos įvertinimas.  
Planuojant auditą labai svarbu įvertinti klaido reikšmingumą (arba materialumą) ir bendrą audito riziką. Nuo pirminio 
šio elemento įvertinimo labai priklauso audito darbo apimtis, o tuo pačiu ir plano apimtis bei sudėtingumas ir, žinoma, 
audito kaina. 
Susipažinimas su verslo kontrolės sistema ir kontrolės rizkos įvertinimas.  Nustatyti kontrolės rizikos lygį yra labai 
sunku. Pirmiausia auditorius turi įsitikinti, ar vidinės kontrolės sistema padeda apskaitos sistemai siekti savo tikslo, t.y. 
ar visos ūkinės operacijos atliekamos neviršijant įgaliojimo, o kitu atveju tik vadovybei leidus; ar visos operacijos 
nedelsiant įrašytos teisingomis sumomis į atitinkamas sąskaitas ir tuo laikotarpiu, kuriuo padarytos; ar nustatytais 
terminais sulyginami apskaitiniai ir faktiniai duomenys ir ar padaryti atitinkami veiksmai nustačius neatitikimus. 
Auditorius turi gerai ištirti vidinės kontrolės sistemos aplinką, kad galėto įvertinti vadovybės požiūrį į kontrolė, jos 
informuotumą ir veiksmus įvairiais kontrolės klausimais. Tirdamas kontrolės aplinką, auditorius kartu gauna 
informacijos apie kontrolės procedūras ir gali nusprėsti, ar jas naudoti ar ne, ar reikia atlikti papildomus tyrimus, ar ne. 
Bendro audito plano ir audito programos paruošimas. Audito plane nurodoma jo pradžia ir pabaiga, tikrinamas 
laikotarpis, tikrinami darbo barai, tikrinamo darbo apimtys ir atlikimo laikas, atrankinio tikrinimo sritys, apimtys ir 
laikas, konkrečio darbo vykdytojai (jei auditorius samdo padėjėjus, ekspertus ar kitus auditorius), numatomi svarbiausi 
audito testai (tikrinimas, apžvalga, apklausa, patvirtinimas, skaičiavimas ir perskaičiavimas, analizė). Planas turi būti 
parengtas taip, kad iš jo būto galima matyti, kaip auditorius vykdys sutartyje numatytus darbus. 
Visi klausimai, kuriuos reikia tirti ir nurodyti plane, išdėstomi taip, kad audito metu būto ne tik visapusiškai, bet ir 
nuosekliai patikrinta kliento veikla, nustatyti ne tik pažeidimai, bet ir jo priežastys bei padariniai. Audito planas turi būti 
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suderintas su užsakovu, tačiau visa atsakomybė už plano kokybė tenka auditoriui. Tai padeda išvengti nesusipratimo dėl 
darbo apimties (ir kainos tuo pačiu) ir konkrečio kontrolės veiksmo atlikimo laiko ir būdo. 
Audito programa paprastai sudaroma pagal tris segmentus: 1) operacijo patikrinimas; 2) analitinės procedūros ; ir 3) 
atskiro elemento saldo patikrinimas. Kiekvienas iš šio segmento apžvelgiamas pagal ūkinio operacijo ciklus ir atskiras 
sąskaitas. 
Audito programa ūkinio operacijo segmente gali būti labai įvairi. Jos gali įtraukti pilną patikrinimą (kada vidinė verslo 
kontrolės sistema yra silpna), arbą priešingai, labiau akcentuojamas kontrolinio momento testavimas (kada vidinės 
kontrolės sistema laikoma efektyvia). 
Kadangi analitinės procedūros nėra brangiai kainuojančios, daugelis auditorio atlieka pakankamai didelį jo kiekį. 
Analitinės procedūros atliekamos trijuose audito atlikimo stadijose: 1) planavimo metu (kad padėto auditoriui nusprėsti, 
kokie įrodymai jam reikalingi kad pasiekti planuojamą audito riziką); 2) operacijo ir atskiro elemento saldo patikrinimo 
metu; 3) audito pabaigoje, kai norima įsitikinti patikrinimo rezultato atitikimu planuotiems. 
Atskiro elemento saldo testo paruošimas paprastai būna sunkiausias planavimo procesas. Tai labiausiai subjektyvus 
procesas, reikalaujantis daugiausiai profesinio mąstymo 

Praeja ir išnagrineje visa šia tema mes galime pasakyti kas yra įmonių veiklos įvertinimas, apskaita ir auditas. Iš 
šios temos sužinome apie įmonės veiklos analizę ir daug kitos naudingos informacijos, kuri mums bus reikalinga 
ateityje.Šioje temoje daug apybrėžimu ir kitos naudingos mūsų veiklai informacijos kaip apie įmonių veiklos įvertinimą 
arba apskaitą taip ir apie auditą. 

Kadangi statyba negali apsieiti be projektų o projektai be finansų, tai statybos įmonės dar atsižvelgia ir y 
projektavimo ekonomiką. 

 
 
 
 

12. Statybos projektavimo ekonomika 
 
12.1. Projekto struktūra ir jo dalių tarpusavio ryšys 
 
  Projektas paaiškina visus technologinius, darbo jėgos ir eigos, ekonominius klausimus. Kad projektas būtų 
sekmingas prie jo prisidėję asmenys turi būti kvalifikuoti. Kvalifikuoti asmenys parenka geriausias 
medžiagias, kurios tenkina kokybės ir kainos sąlygas. Projekto apimtys priklauso nuo statomo objekto. 
Projekte reikalinga kompiuterinė įranga, darbo jėga, patalpos. Kad projektą atlikti reikalinga darbo jėga. 
 
 
 
Projektavimo eiga: 
 
Prieš pradedant statybas būtina nuodugniai apsvarstyti šiuos aspektus: 
1. Statybos finansavimas (sumos, laikotarpiai); 
2. Statybos projekto organizavimas (įmonėje, darbo vietoje); 
3. Statinio projektas (tinkamumas, kaina); 
4. Užsakovo reikalavimai; 
5. Darbų kontrolė. 
6. Technologijos. 
 

1. Statybos finansavimas (sumos, laikotarpiai); 
 
 Sąmata 
Įgalina jus iš anksto žinoti sumą, kurią jums reiks sumokėti už statybų projektą. Taigi ir specialistas negalės 
nesilaikyti žodžio ir prašyti daugiau, nei prašė anksčiau. Sąskaita įpareigoja jos laikytis tą, kuris ją surašė. 
Tačiau, kaip taisyklė, sąskaita neįpareigoja vartotojo. Tam, kad sąskaita įpareigotų teisiškai jos laikytis, 
vartotojas turi duoti raštišką sutikimą, pasirašydamas tą sąskaitą. Kai pardavėjas ir vartotojas pasirašo sąskaitą, 
ji tampa pirkimo- pardavimo sutartimi. Todėl prieš pasirašydami, gerai pagalvokite[41]! 
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Statybos sąmata rengiama įvertinant visas lėšas būtinas projektui ir pačioms statyboms. Reikia nepamiršti 
skaičiuojant statybinių medžiagu kaina pridėti 10% jų vertės. Šis kainos padidinimas reikalingas brokui, 
nuostoliams, trukumamas padengti. Kompiuterinė įranga turi pastovią kainą. Į sąmatą įtraukiamos visos pinigų 
sumos, kurios būtinos statybiniam projektui: atlyginimai, brėžinių kainos, medžiagų kainos, darbo kaina, 
užsakovo honoraras. Būtinos visos sąskaitos, mokėjimo kvitai, kad paprašius užsakovo galėtume įrodyti už ką 
jis moka[44]. 

Darbo užmokestis 
Kaip ir kiek mokėti įmonės darbuotojams, sprendžia jos vadovybė. Valstybė tik nustato minimalią mėnesinę 
algą ir minimalų valandinį atlygį. Nuo 2005 m. Liepos 1 dienos buvo nustatyta minimali mėnesinė alga – 550 
litų, o minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito. Užmokesčio minimumas siekia apginti neturtingųjų interesus, 
bet jis riboja darbo jėgos rinkos veikimą. Žinoma inžinieriams už brėžinių sudarymą mokama daugiau, nes šis 
darbas yra kvalifikuotas. Jiems užmokestį nustato projekto vadovas įvertindamas laiko išteklius ir profesines 
žinias[41]. 
 
2. Statybos projekto organizavimas (įmonėje, darbo vietoje); 
 
Darbo organizavimas įmonėje – tai sistema organizacinių – techninių priemonių, padedančių tikslingai 
naudoti darbo jėgą, gamybos priemones, darbo laiką ir sudaryti normalias sveikas darbo sąlygas, esant 
atitinkamam gamybos technikos, technologijos ir organizavimo lygiui. 
Organizuoti darbininkų darbą – tai pirmiausia tinkamai paskirstyti juos bare, ceche ir visoje įmonėje. Visus 
darbuotojus darbo vietose reikia paskirstyti taip, kad jie dirbtų darniai, tiksliai ir naudingai. Kiekvienas 
darbininkas turi gerai žinoti savo atliekamo darbo turinį ir pobūdį, taip pat įvairaus to darbo būdus ir metodus. 
Kad gamybinis procesas vyktų nenutrūkstamai, be prastovų ir be laiko nuostolių, kiekvieną darbo vietą reikia 
aprūpinti reikiamomis medžiagomis, ruošiniais, įrankiais, įtaisais, prietaisais; suderinti ir sureguliuoti 
įrengimus, laiku atlikti jų remontą, pašalinti atliekas ir t.t. 
Darbo pasidalijimu vadinamas gamybinio proceso suskaidymas į skirtingas užduotis, kurių kiekvieną atlieka 
kitas darbuotojas, pavyzdžiui, automobilių surinkimo linija. Kitaip tariant, tai sudėtingo darbo suskirstymas į 
smulkias operacijas, kurias darbininkas gali atlikti keliais veiksmais. Tada geriau panaudojami technologiniai 
įrengimai, darbo laikas, didesnė gamybos apimtis ir kt. Didžiausias darbo pasidalijimas pagal specialias 
operacijas yra įmonėse, o mažiausias (arba visai jo nėra) mažose firmose. Darbo pasidalijimas būdingas ne tik 
gamybiniams procesams, bet ir tarp specialistų, vadovaujančiųjų darbuotojų, mokslininkų, mokytojų ir kt. 
Taip galima labiau įsigilinti į atliekamo darbo esmę, teoriją, įgyti didesnę patirtį ir tapti tam tikros srities 
specialistu[41].  
 
3. Statinio projektas (tinkamumas, kaina); 
 
Gana sunku tiksliai įvertinti projektavimo darbų vertę. Pagrindinę šių išlaidų dalį sudaro darbo sąnaudos. 
Beveik pusę išlaidų sudaro medžiagos ir gaminiai. Kitą pusę maždaug po lygiai – darbas ir mašinos. 
Projektavimas - kūrybinis darbas. Kiekvienas statinys kuriamas skirtingam užsakovui, jų skirtingi norai bei 
reikalavimai, skirtingos statybų sąlygos. Todėl labai sunku išsivesti objektyviai pagrįstas sąnaudų normas. 
Praktiškai visose šalyse patirties būdu sudaromos sustambintos orientacinės projektavimo kainos. Jos 
dažniausiai išreiškiamos procentais nuo statinio sąmatinės kainos, atsižvelgiant į statinių paskirtį[41]. 
 
Statomo objekto brėžinių. 
 
Brėžiniai turi būti kuo aiškesni , kad statybininkas atliekantis konstrukcinius darbus juos suprastų. Brėžiniai 
atliekami kompiuteriais. Kompiuteriai tam turi būti speceliai paruošti, aplinka turi tinkti darbui: 
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Kompiuterizuotos darbo vietos higieninis vertinimas 
Standartai nusako kokybės parametrus, kuriuos turi tenkinti kompiuterinė įranga. Šiuos parametrus savo 
gaminamai produkcijai turi užtikrinti kompiuterinės įrangos gamintojai, ir tai kontroliuoja kompiuterinės 
įrangos sertifikavimo sistema. 

Kokybiška kompiuterinė įranga kompiuterizuotoje darbo vietoje – tai būtina sąlyga, siekiant užtikrinti sveiką 
aplinką. Deja, tai nėra pakankama sąlyga, nes :  

• kokybės parametrai paprastai nustatomi atskiram įrenginiui, o ne tam tikram jų rinkiniui – 
apjungtos sistemos parametrai nebūtinai atitiks standarto nuostatas;  

• kompiuterizuota darbo vieta yra sudėtinga sistema, kuri apima ne tik kompiuterinę bet ir kitokią 
orgtechninę įrangą, baldus, patalpas;  

• kompiuterinės įrangos kokybės parametrai laiko bėgyje gali keistis, todėl darbo vietos 
įvertinimas negali būti vienkartinis ir galutinis. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1998 m. Spalio 27 d. Priėmė Nutarimą Nr. 1277 „Dėl darbo vietų higieninio 
įvertinimo“. Dokumentas priimtas, siekiant gerinti darbų saugą. 1998 metais buvo sudaryta darbo grupė 
naujam kompiuterizuotos darbo vietos higieninio įvertinimo normatyviniam dokumentui parengti, kadangi 
1995 priimta higienos norma HN 32 „Darbas su kompiuteriu“ tuo metu jau buvo kiek pasenusi ir aiškiai per 
mažai konkretizavo patį darbą kompiuteriu, žymiai daugiau dėmesio skyrė tradiciniams darbo vietos 
parametrams – apšvietimui, apšildymui ir pan. Darbo grupė paruošė higienos normos HN 32-1998 „Darbas su 
videoterminalais“ projektą. KTU Kompiuterinės technikos bandymų laboratorija higienos normos projektui 
pateikė oficialų atsiliepimą, susitiko su darbo grupės vadove ir atskirais nariais dėl projekto patikslinimo. 
Kadangi darbo grupė buvo sudaryta vien iš Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų-medikų, todėl su ja 
buvo nelengva aiškintis ir derinti kiekybinius įvertinimo metodus ir rodiklius – medikai neretai yra įpratę 
naudoti organoleptinius įvertinimo būdus. Tokia pozicija tikrai ne visada pateisinama, kai yra žinomi ir plačiai 
taikomi tarptautiniai standartai, apibrėžiantys aiškią ir konkrečią atskirų parametrų kiekybinio nustatymo 
metodiką. Patalpos turi tikti tiek kompiuterinei įrangai tiek pačiam dabuotojui tinkamai įrengtos[42]. 

Operacinės sistemos. 
Operacines sitemas reikia įdiegti tokias , kad jos būtų kuo tinkamesnės darbui. Visi statybiniai projektų 
brėžiniai atliekami kompiuteriais ir šiai įrangai finansavimo negalima apmažinti. Darbams naudojamuose 
kompiuteriuose turi būti įdiegtos originalios operacinės sistemos. Jos kainuoja nemažus pinigus. Jų kaina 
svyruoja nuo 300 iki 1500 Lt. Jei dirbama su kopijuota, piratine įranga gresia baudos.  
 
Operacinė sistema (OS) valdo kompiuterio darbą, kartu atlikdama vartotojo ir kompiuterio tarpininko 
vaidmenį. Vienas pagrindinių bet kuriai OS keliamų uždavinių – kuo efektyviau panaudoti skaičiavimo 
resursus – kompiuterio techninę ir programinę įrangą bei skaičiavimų laiką. 
OS vienareikšmiškai apibrėžti sunku, todėl nurodysime pagrindinius jos atliekamus veiksmus: 

• saugo atmintyje duomenis; 
• skirsto skaičiavimo resursus – centrinio procesoriaus laiką, atmintį, įvedimo ir išvedimo 
įrenginius ir kt.; dažnai resursų poreikis būna prieštaringas, todėl OS turi nuspręsti, kaip juos 
panaudoti; 
• valdo vartotojo taikomąsias programas; 
• valdo duomenų perdavimą tarp įvairių kompiuterio įtaisų bei tarp įvairių programų. 

OS naudojimas supaprastina ir naujų programų rašymą, nes vartotojui nereikia rūpintis specifinėmis techninės 
įrangos savybėmis (pvz., kuriame disko sektoriuje ar takelyje bus saugomi jo duomenys ar programos, į kurią 
atminties vietą jie bus įrašyti atlikimui, ir t.t.).  
Jau iš pagrindinių funkcijų sąrašo matyti, kad OS gali būti traktuojama kaip giliausias (t.y. “arčiausiai” 
aparatūros) programinės įrangos sluoksnis. Jos komandos valdo ir koordinuoja kitas programinės įrangos 
dalis, taip pat techninę įrangą. Tik įjungus kompiuterį, pagrindinė OS dalis įvedama iš disko į pagrindinę 
atmintį ir išlieka ten iki pat kompiuterio išjungimo. Todėl ši OS dalis vadinama rezidentine. Be jos 
vadinamųjų vidinių komandų kompiuteris atrodytų panašus į lenktyninį automobilį be kuro ir vairuotojo. O 
kas tada spręstų, kur ir kokiu greičiu važiuoti?  
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Kad darbas vyktų kompiuteriais reikalinga elektros ennergija. Personalinis kompiuteris skirtas darbui naudoja 
nedidelį kiekį elektors energijos lyginant su buitiniais prietaisais. Tačiau dar elektros reikia patalpų 
apšvietimui, kuris būtinas sklandžiam darbui. Svarbiausia prieš pradedant rengti staybos projektą susidaryti 
veiksmų planą.  

Prieš pradedant projekta butina iš anksto susidaryti finansavimo planą. Jei pasirengimas bus prastas gali 
paradeti trukti lėšu ir visas projektas vėluos. Projektui veluojant užsakovas nebenores mokėti sutartos sumos. 
Taigi projekto visi komponentai tarpusavyje vienas nuo kito priklauso[43].  
 
4. Užsakovo reikalavimai. 
 
Užsakantys projektą išdėsto savo reikalavimus. Kiekvienas užsakantis statybas nori kuo pigesnio ir 
kokybiškesnio projekto, pagal kurį būtų pastatytas norimas objektas. Užsakovas turi tokią teisę, tačiau projektą 
atliekantys asmenys įvertina statybos kainas ir siūlo savo galimą variantą. Kokybė kainuoja, todėl geras ir 
išsamus projektas bus brangesnis. Projetuotojai kaip tik įmanomą turi patenkinti visus reikalavimus, nes 
priešingu atvėju užsakovas gali atsisakyti projekto[45]. 
 
5. Darbų kontrolė. 
 
Inžinerijos – technikos darbuotojai (ITD) techniniu ir organizaciniu atžvilgiu vadovauja gamybai. Nuo jų 
veiklos daug priklauso gamybos organizavimo lygis, technikos tobulinimas, vadinasi, ir visos įmonės darbo 
sėkmė. ITD kategoriją sudaro inžinieriai, konstruktoriai, technologai, ekonomistai, meistrai ir kt. Savo ruožtu 
ITD skirstomi į dvi grupes: vadovaujantys ir eiliniai[41].  
 
 Apsaugos darbuotojai atlieka įmonės apsaugos funkcijas. Jie prižiūri, kad įmonės teritorijoje būtų tvarka, 
saugo jos turtą ir stebi, kaip laikomasi priešgaisrinių taisyklių.  
Pastaruoju metu, siekiant darbo ir humanizavimo, visi darbuotojai traktuojami kaip bendradarbiai, todėl šiuo 
metu mūsų šalyje dar iki galo nėra nusistovėjusi nauja personalo klasifikavimo sistema[41]. 
 
6. Technologijos. 
 
Statybos darbų technologijos projekto sandara.  
 
Darbo brėžiniai.  Statybos paruošiamieji ir organizavimo sprendiniai. Statybos aprūpinimo sąlygos. 
Statybos darbų technologijos projektas 
Objekto statybos kalendor, tinklinis grafikas ar ciklograma. Darbininkų poreikio grafikas. Pagr medžigų, 
konstrukcijų, jų komplektų ir įrenginių tiekimo grafikai. Technologinės kortelės. Laikinųjų statinių, inžinerinių 
tinklų sprendiniai. Statybvietės planas. Darbų saugos, apsaugos nuo gaisro ir aplinkos apsaugos reikalavimai. 
Aiškinamasis raštas[46]. 
 
Statybvietės plano projektavimo seka. 
 1- esamų pastatų, kelių, komunikacijų ir statomų objektų vaizdavimas, 2-statybinių mašinų ir cechų 
išdėstymas, pavojingų zonų nužymėjimas, 3-laikinų privažiavimo kelių projektavimas, 4- laikinų sandėlių ir 
sandėliavimo aikštelių projektavimas, 5-laikinų administracinių, buitinių, sanitarinių ir gamybinių patalpų 
projektavimas, 6-laikinų inžiner tinklų, elektros ir silpnųjų srovių linijų projektavimas, 7- statybvietės plano 
variantų vertinimas ir geriausio atrinkimas. Į 1- pastato slypo planas, į 2 ir 6- mechanizmų skaičiavimas ir 
parinkimas, į 3 ir 6- medž poreikio skaičiavimas ir transporto priemonių parinkimas, į 4, 5 ir 6- laikinų patalpų 
ir sandėliavimo plotų skaičiavimas pagal kalendor, tinklinius grafikus ir ciklogramas, medžiagų poreikio 
skaičiavimas, į 7- statybvietės planų variantai[46]. 

Statybos aprūpinimo medžiagomis ir gaminiais organizavimas. Jų atsarga. 
Statybos įmonės pagal sudarytas sutartis, techninius dokumentus, darbų atlikimo grafikus kiekvienam objektui 
nustato reikiamų medžiagų ir gaminių kiekį bei pristatymo terminus. Tai atlieka įmonės techninis personalas 
arba patys statybos vadovai.  Po to įmonės aprūpinimo ištekliais tarnybos ieško komercinių ir gamybos 
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įmonių, galinčių šiuos gaminius ir medžiagas parduoti. Paprastai pasirenkamos tokios įmonės, kurios gamina 
kokybišką produkciją ir už mažiausią kainą.  Su šiomis įmonėmis statybos įmonės sudaro tiekimo sutartis, 
kuriose nurodomas reikiamas medžiagų kiekis, jų rūšis, tiekimo terminai, pristatymas, produkcijos kokybės 
dokumentai, kaina. Pagal objekto darbų planą, statybos vadovai numato reikiamų medžiagų, gaminių kiekį 
sekančiai savaitei, o betono, skiedinio, plytų kiekį- sekančiai dienai. Apie tai informuojamos įmonės su 
kuriomis sudaryta tiekimo sutartis. Įmonių aprūpinimo medžiagomis tarnyba kontroliuoja šių medžiagų 
pristatymą. Statybos objekte būtina turėti ekonomiškai pagrįstas medžiagų atsargas, užtikrinant ritmingą, be 
pertraukų darbą. Atsargų didumas priklauso nuo jų didžiausio paros poreikio, pristatymo trukmės ir garantinio 
kiekio. Atsargų didumas išreiškiamas medžiagos matavimo vienetais, dienomis ar pinigais. 

Sandėliuojant per didelį medžiagų kiekį, didėja laikymo išlaidos, o sandėliuojant mažai medžiagų – reikia 
dažniau jas vežti, didinant transporto išlaidas. Pagal ekonomiškai pagrįstą atsargų kiekį įrengiami sandėliai ir 
medžiagų laikymo aikštelės. Jų plotai būna mažiausi, kai taikomi pažangūs medžiagų ir gaminių tiekimo bei 
naudojimo būdai (konstrukcijos montuojamos nuo transporto priemonių, medžiagos bei gaminiai pervežami ir 
laikomi statybvietėje konteineriais ar ant padėklų). Svarbu nustatyti ekonomiškai pagrįstą užsakomų 
medžiagų, gaminių ar darbo priemonių kiekį. Gaunant jų daugiau didėja laikymo išlaidos: C1=q/2*c1; c1-
medžiagos vieneto laikymo kaina, q-vieno užsakymo kiekis. Gaunant mažiau medžiagų tenka jas dažniau jas 
vežti. Transporto išlaidos apskaičiuojamos:  C2=V/q*c2; V- visas medžiagų, gaminių poreikis arba jų metinis 
poreikis, q-vieno užsakymo kiekis, c2- vieno užsakymo kaina. Ekonomiškai pagrįstas užsakymo dydis 
apskaičiuojamas: q=(šaknis) (2*V* c2)/c1[46].   
 
 
12.2. Projektavimo efektyvumas 

 
Žinome, jog efektyvumas yra įvairių išteklių panaudojimo lygis, užtikrinantis maksimalų produkto 

panaudojimą. Taigi, kad gautume maksimalų projekto efektyvumą, reikia:  
1. Sudaryti statybos darbų planą; 
2. Numatyti projekto biudžetą; 
3. Perengti investicinius planus; 
4. Parengti sutartis; 
5. Organizuoti ir kontroliuoti; 
6. Nustatyti ekonominį efektą. 

 
 
1. Planavimas – tai valinga veikla, kai numatomas tikslas ar tikslai, apibrėžiamos priemonės ir būdai jiems 

pasiekti.  
Pirmiausia nustatomi planavimą sąlygojantys veiksniai: išoriniai (ekonominiai, politiniai, socialiniai, 

techniniai, konkurencijos); vidiniai (ryšiai su kitais firmos padaliniais). Tada renkama informacija: išorinė 
(ekonominė rinkos); vidinė (firmos veiklos rezultatai, veiklos kryptys, aprūpinimo ištekliais galimybės, 
techninis lygis); padėties analizė (analizuojama gamyba, pardavimai, finansavimas, pirkimas). Sudaromas 
planas (firmos strateginiai tikslai, strategijos įgyvendinimo priemonės, pardavimų ir pirkimų planas, 
biudžetas). Visa tai yra labai atsakingas darbas, nes reikia suformuluoti tikslus, įvertinti  galimus padarinius, 
racionaliai panaudoti kiekvieno žmogaus darbą,  siekti didžiausio našumo,  numatyti optimalų dirbančiųjų 
skaičių, specialistų poreikį, atsižvelgti į rinką, vykdyti kontrolę. Projektavimo metu statytojas nustato projekto 
rengimo stadijas, detalumą ir projektavimo laiką. 
  Statytojas gali pasirinkti projektavimo ir statybos būdą. Statybos planavimo procesą galima suskirstyti į 
tokius etapus : 

1. Tyrimai. 
2. Projektavimas. 
3. Statyba. 
4. Montavimas. 
5. Įrengimų tvarkymas [46]. 
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2. Projekto biudžetai.  Planavimo metodai. 
 
Kiekvienas didesnis projektas turi du biudžetus: laiko ir pinigų. Jei viršijamas laiko biudžetas, padidėja ir 

laiko sanaudos, kartu ir pinigai. Projekto eigą taip pat įtakoja ir darbo priemonių panaudojimas. Jei priemonių 
trūksta, prarandamas laikas, o jei per daug, atsiranda didesnė tikimybė atsirasti nenumatytiems trikdžiams, dėl 
ko padidėja laikas ir sąnaudos. Todėl statybos eigoje labai svarbu  laikas ir biudžetas, dėl to statybos procesas 
turi būti planuojamas, projektuojamas. Tam naudojami tokie metodai: 

1)  tinklinis planavimas ir valdymas 
2) srautinis 
3) kalendorinis. 
 
Projekto valdymo etapai.  

1. planuojami terminai ir parengiamos užduotys pagal projekto numatytus tikslus, išlaidų ir pajamų 
numatymas; 

2. rezultatų ir ataskaitų laukimas 
3. kontrolė. 
 

Kontrolė – tai planinės ir faktiškos būklės palyginimas. 
 
Kalendorinio statybos organizavimo esmė ir tikslas. 
 
Jį sudaro skaičiuojamoji ir grafinė dalis. Kartu pateikiamas darbininkų poreikio grafikas, medžiagų 

(gaminių) užvežimo ir poreikio grafikas, statybinių mašinų ir mechanizmų poreikio grafikas. Kalendorinis  
grafikas gali būti sudaromas dviem būdais: 

• suskirstant statomą pastatą į atskirus darbų ciklus (etapus); 
• neskirstant statomą pastatą į atskirus darbų ciklus (etapus).  

Šiuo atveju svarbu teisingai suderinti atskirų darbų ciklų baigmes ir pradžias.  
Kuomet statomą pastatą (bendruosius statybos montavimo darbus) atlieka vienas rangovas (genrangovas), 

skirstyti pastatą į atskirus darbų ciklus nebūtina. Darbo dienos turi sutapti su kalendorinio grafiko darbo 
dienomis. Tačiau jis nerodo gamybinio proceso dinamikos, sunku nustatyti, kaip vyksta atskirų procesų darbai 
kiekvienu laiko momentu, neįmanoma nustatyti kaip 1 ar keli uždelsti darbai veikia vėlesnių darbų ir bendrąją 
statybos trukmę, pagal kalendorinį grafiką sunku prognozuoti darbų eigą ir todel sudėtinga teisingai nustatyti 
planuojamu darbų eigą. 

Srautinės statybos organizavimo esmė ir tikslas.  

Kiekviename statinyje atliekama visa eilė kompleksinių procesų. Kiekvieną kompleksinį procesą atlieka 
darbininkų brigada. Kiekvieną kompleksinį procesą sudaro keletas dalinių procesų, kuriuos atlieka 
specializuotos darbininkų grandys. Kiekvienas darbininkas grandyje atlieka tam tikrą operaciją. Brigados ir 
grandys atlikdamos joms pavestą darbą juda objekte viena paskui kitą ir sudaro srautą. Tai lyg konvejeris, 
kuriame statomi pastatai stovi vietoje , o darbininkai su darbo įrankiais, mechaniz. Ir medžiagomis juda. 
Principinį objekto statybos darbų nuoseklumą vaizduoja kalendoriniai grafikai. Darbininkai kuria įvairią 
statybinę produkciją. Siekiant išvengti didelės darbų įvairovės giminingi statybos procesai sujungiami į ciklus. 
Į vieną ciklą jungiama tik tie darbai ,kuriuos galima atlikti tuo pačiu metu viename bare, ir jie vienas kitam 
technologiškai nemaišo. Organizuojant darbus nuosekliuoju būdu kiekvienas sekantis procesas pradedamas tik 
užbaigus prieš tai esantį procesą. Tačiau kai darbai vienas kitam netrukdo juos galima vykdyti vienu metu t.y. 
lygiagrečiai .Taikant tokį būdą sutrumpėja pastato statybos trukmė. Statant nuosekliuoju būdu gaunama 
maksimali darbų atlikimo trukmė tačiau ištekliai pasiskirsto tolygiai ir jie minimalus. Statant lygiagrečiuoju 
būdu darbo trukmė yra minimali, tačiau vienu metu reikalinga labai daug išteklių. Šias problemas išsprendžia 
srautinis statybos darbų organizavimas. Organizuojant srautus objektai skirstomi į barus, o darbai į ciklus. 
Kiekvienam darbui nustatoma tam tikra statybos trukmė. Vienodi darbai dirbami nuosekliai, o skirtingi 
lygiagrečiai. Brigada baigusi pirmo ciklo darbus viename bare pereina į kitą ir t.t. Srautus patogiausia  
vaizduoti ciklogramomis. Juose vaizduojamas ne tik darbas ir laikas, bet ir tų darbų atlikimo vietos “barai”. 
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Ciklogramos horizontalėje žymimas darbo laikas, o vertikalėje darbo barai. Ciklogramoje derinamas visų 
darbų laikas ir erdvė. 

 Tinklinio planavimo esmė ir paskirtis.  

Linijiniame kalendoriniame grafike ryšys tarp atliekamų procesų ir ciklų matosi tik lyginant jų pradžias ir 
pabaigas. Kai darbai vykdomi nuosekliuoju būdu tai padaryti lengva, tačiau kai visa darbų eilė vyksta vienu 
metu derinti jų vykdymą tarp savęs pasidaro gana sunku, o kartais ir visai neįmanoma. Kai dėl tam tikrų 
priežasčių užsitęsia bent vieno proceso atlikimas, tai atsiliepia visiems kitiems procesams. Norint suderinti 
procesų pradžias ir pabaigas tenka padaryti naują kalendorinį grafiką. taigi tik dažnai pradėjus statybą 
kalendorinis grafikas praranda savo realumą arba jį reikia perdirbinėti tiesiog kasdien [46]. 

3. Investiciniai planai.  
 
Jau esame minėję, kad investiciniai planai yra sudaromi keliais metodais: 

• atsipirkimo(apsimokėjimo) laikotarpio metodas 
• naudos ir kaštų santykio pelningumo indekso(PI) metodas 

Juose svarbu numatyti siūlomo projekto esmę, įvertinti riziką. 
Rizikos įvertinimas - būtina projekto dalis. Rizikos įvertinimas turi parodyti, koks numatomas veiksmų 

planas pasikeitus situacijai, tai realaus pelningumo iš kapitalo sumažinimo galimybė lyginant su laukiama 
prognoze.  
 

Statybos ir projektavimo sprendimai, jų įgyvendinimas yra sudėtingas ir rizikingas dalykas. Rizikuoti 
apsimoka: kuo daugiau rizikuojama, tuo didesnio pelno galima tikėtis. Bet viską reikia pagrįsti skaičiavimais. 
Statybos projektas padeda nustatyti finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai statybos tikslus, įvertinti 
investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodyti projekto įgyvendinimui 
reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus. 

Projektus rengia statytojo tarnybos arba samdomos konsultacinės organizacijos, vėliau jie pateikiami 
įvertinti statytojo organizuojamam konkursui.  Jo komisijos nariai vertina tokius pagrindinius investicinio 
projekto efektyvumo rodiklius: finansinį, biudžetinį ir ekonominį [41]. 

 
4.  Sutarčių sudarymas.  
 

Kruopščiai parengta ir teisiškai teisingai sudaryta sutartis – vienas svarbiausių sėkmingo statinio statybos 
organizavimo garantų. Tai savanoriškas susitarimas tarp statybos proceso dalyvių, nustatantis projektavimo, 
statybos darbus, paslaugas ir kt. veiklą.  

Projektavimo ir statybos sutartis sudaroma su rangovu, kuriam pavedamas ir projektavimo darbų 
organizavimas. Dėl to mažėja statybos trukmė ir spartėja investicinis procesas [41]. 

 
5. Organizavimas 
 

Statybos procesas, pagrįstas bendra žmonių veikla, reikalauja darbą tam tikru būdu organizuoti. Racionalaus darbo 
organizavimas turi nepaprastai svarbią reikšmę plėtojant statybos ekonomiką ir siekiant maksimalus efektyvumo. 
Statybos darbų organizavimas ir projektavimas susijęs su techninėmis ir ekonominėmis gamybos sąlygomis, jis nuolat 
plėtojasi ir tobulėja, tobulėjant statybos technikai ir technologijai. 

   Darbo organizavimas yra darbo procesų struktūros, statybos procese žmonių tarpusavio sąveikos ir 
žmonių sąveikos su įrengimais ir darbo objektais tvarkymas. Jis apima: darbo pasidalijimą;darbo 
kooperavimą;darbo metodus;darbo vietų organizavimą;profesinį orientavimą;kvalifikacijos 
įgijimą,kėlimą;darbo ir poilsio rėžimą;darbo sąlygas. 

Organizuoti darbininkų darbą – tai tinkamai paskirstyti juos bare, ceche ir visoje įmonėje. Visus darbuotojus 
darbo vietose reikia paskirstyti taip, kad jie dirbtų darniai, tiksliai ir naudingai.  

 Organizuojant statybos darbus svarbu atsižvelgti į: 
• darbo našumą; 
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• techniką; 
• darbo sąlygas;  
• darbo drausmę; 
• darbo pasidalijimą. 
 

Efektyviausios yra kolektyvinės darbininkų darbo organizavimo formos - kompleksinės brigados. Darbo 
pasidalijimas ir bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių organizavimo sudedamųjų dalių, nes kitos dalys 
tiesiogiai priklauso nuo darbo pasidalijimo formų [41].  

 
6.  Efektyvumo nustatymas 
 

Projektavimo efektyvumas yra laukiamas rezultatas nuo numatomų kapitalinių įdėjimų ir susideda iš įplaukų 
srauto. Kad nustatytų projektavimo efektyvumą, kiekviena įmonė sukuria savo metodiką, tačiau kiekvienas 
metodas susijęs su  tam tikrų dabartinių dydžių paskaičiavimu. Svarbu analizuoti pajamas, išlaidas, 
insvesticijas, skirtas statybos darbams, nes tai apima alternatyvių investicinių projektų efektyvumo vertinimą 
ir lyginimą. Efektyvumas įvertinamas rodiklių sistemos skaičiavimo pagalba, lyginant kapitalinių įdėjimų 
variantus. 

Svarbiausia yra palūkanų normos lygio parinkimas. Geriausia taikyti minimaliai patrauklią pajamų normą. 
Projektavimo efektyvumo finansinėje analizėje daugiausia taikomi šie rodikliai:  

• grynoji dabartinė vertė,  
• atsipirkimo laikas,  
• vidinė pelno norma,  
• rentabilumas (pelningumas,pajamingumas, įdėtų į gamybą pinigų kompensacija).  

 
Kai statybos procese pasiekiami visi užsibrėžti tikslai, projekto efektyvumas yra maksimalus. Juo mažiau 

projekte yra įgyvendinti tikslai, tuo mažesnis projekto efektyvumo laipsnis. 
Tačiau norint realiai įvertinti projektavimo efektyvumo laipsnį, iškyla daug problemų: 

• statybos proceso įvertinimo objektyvumo laipsnis, 
• tikslų ir poreikių skirtingumas 
• projekto efetyvumo nepastovumas ir kt. [41]. 
 

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, išaugo reikalavimai statybos įmonėms ir jų produkcijai bei atsivėrė 
naujos galimybės. Siekiant sėkmingai konkuruoti, integruojantis į ES rinką, konkurencingumo ir verslumo 
lygį, diegiant ISO standartus atitinkančią kokybės vadybos sistemą bei informacinių technologijų įrangą, 
užtikrinančią efektyvų ISO standartų funkcionavimą. Taigi planuojama įdiegti ISO standartą atitinkančią 
sistemas, pravesti su tuo susijusias konsultacijas, paruošti atitinkamą personalą. Taip pat įsigyti kokybės 
valdymui, gerinimui bei priežiūrai reikalingas informacines technologijas.  

ISO standartų taikymas statybos ir projektavimo įmonių veikloje ir šių standartų sertifikavimas padės 
išspręsti šias problemas: 

• sąnaudų valdymo;  
• kokybės užtikrinimo;  
•  efektyvumo;  
• įmonės konkurencingumo didinimui vietos rinkoje. 

Informacinės technologijos užtikrins: 

• greitą informacijos judėjimą įmonių viduje;  
• efektyvų ISO standartų funkcionavimą;  
• platesnes projektavimo galimybes.                 

  
Kai pasiekiamas didžiausias efektyvumas: 
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• tampa geresnė įmonių kokybės vadyba: 

1. efektyvesnis įmonės valdymas;  
2. geresnis informacijos judėjimas įmonės viduje; Įmonėje pagerės klientų aptarnavimo 

kokybė. Greičiau vyks užsakymų priėmimas ir apdorojimas. Efektyviau vyksta statybos 
proceso valdymas ir greičiau atliekamas užsakymų įgyvendinimas.  

3. geresnė kokybės kontrolė, užtikrinamos kokybės priežiūrą ir kontrolė, sumažintas broko 
kiekis.  

4. pagerėja projektavimo galimybės ir efektyvumas, įmonė galės patenkinti platesnio 
vartotojų rato poreikius. Pagreitės pats projektavimo procesas.  

• išaugęs klientų pasitenkinimas  teikiamomis paslaugomis;  
• didesnis klientų pasitikėjimas įmone (įmonės prestižas). 

 
   Projekto efektyvumas gali kisti priklausomai nuo mokesčių, subsidijų, ekonomikos, nuosavybės, esamų 
finansinių galimybių, siekiamų tikslų, laiko, darbo jėgos planavimo ir kt. Statybos efektyvumas tiesiogiai 
priklauso ir nuo medžiagų ir gaminių kokybės, racionalaus jų panaudojimo ir tiekimo terminų, statybvietės 
plano prejektavimo sekos, intensyvumo. Kad statybose būtų pasiekta sparta, kokybė ir ekonomiškumas, reikia 
didinti statybos darbų mechanizavimo lygį, racionaliai panaudojant našias ir technologiškas statybos mašinas, 
mechanizmus bei mechanizavimo priemones. Taip pat svarbi siūlomo projekto esmė, rizikos įvertinimas. 
Tam kad viskas statybose vyktų daug sklandžiau ir greičiau yra tobulinama ir modeliuojama statybos šaka 
ekonomikoje. Pasak F. Teiloro, darbas tik tuomet gali būti našus ir efektyvus , kai jis organizuojamas pagal 
taisykles, principus, standartus, parengtus, panaudojant naujausius mokslo pasiekimus ir ilgalaikę patirtį 
[44].  
 
 
 
 
 
 
 

 13 STATYBOS RANGOS SUTARTIS 
 

 
13.1. Pagrindinės sutarties sąvokos 

 
 “Sutartis” – tai ši statybos rangos sutartis, susidedanti iš bendrosios ir specialiosios dalių, visų jos priedų, 
pakeitimų bei papildymų; 

“Bendroji dalis” – statybos rangos sutarties dalis, nustatanti bendras sutarties šalių teises ir pareigas, statybos 
darbų atlikimo tvarką, atliktų darbų garantijos suteikimo sąlygas; 
“Specialioji dalis” – statybos rangos sutarties dalis, nustatanti pagal Sutartį atliekamus darbus, jų apimtį, 
darbų atlikimo sąlygas, terminus ir kokybės reikalavimus, atliekamų darbų kainą, jos apmokėjimo terminus; 
“Užsakovas” – uždaroji akcinė bendrovė, kurios rekvizitai nurodyti Specialiojoje dalyje; 
“Rangovas” – juridinis (fizinis) asmuo, kurio pavadinimas (vardas, pavardė) bei rekvizitai nurodyti 
Specialiojoje dalyje; 
“Statybos darbai” – visi Sutartyje bei jos prieduose nurodyti ir pagal Sutartį Rangovo atliekami darbai bei 
jiems atlikti naudojamos medžiagos, įrengimai ir kt.; 
“Objektas” – pastatas, statinys, žemės sklypas, statybvietė kuriame Rangovas atlieka Specialiojoje dalyje 
numatytus Statybos darbus; 
“Statybos terminas” – laiko tarpas nuo sutarties darbų pradžios iki sutarties darbų pridavimo Užsakovui 
Baigiamuoju Aktu dienos. 
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“Atlikti darbai” – patiektos medžiagos bei įrengimai, Sutartyje nurodyti ir pilnai bei tinkamai atlikti statybos, 
montavimo, bandymo, perdavimo eksploatacijai ir kiti darbai, statybos vykdymo ir išpildomieji dokumentai, 
atliktų darbų etapo perdavimo-priėmimo aktu (Baigiamuoju aktu) perduoti Užsakovui. 
“Darbų frontas” – galimybė nepertraukiamai vykdyti darbus pagal suderintą kalendorinį darbų vykdymo 
grafiką arba su pertraukomis, jeigu jos yra numatytos darbų vykdymo grafike. 
“Papildomi darbai’ – tai darbai, susiję su Užsakovo sprendimu pakeisti sutartyje nurodytas medžiagas ar 
įrengimus arba atlikti kitus darbus, nesusijusius su sutarties dalyku arba atlikti darbus, kurių kiekybinė apimtis 
viršija techniniame arba darbo projekte nurodytas apimtis ir šis viršijimas susijęs su statinio ar inžinerijos 
(vidaus arba lauko) projektinių matmenų pasikeitimu. Šie papildomi darbai nurodomi papildomuose 
susitarimuose prie šios sutarties. 
“Sutarties dokumentai” – Sutartis, papildomi raštiški susitarimai, techninis arba darbo projektai, priedai prie 
Sutarties, darbų atlikimo kalendorinis grafikas, darbų priėmimo- perdavimo aktai ir visi kiti su šios sutarties 
vykdymu susiję dokumentai. 
“Statybos darbų vykdymo protokolai“ – protokolai, surašomi gamybinių pasitarimų metu ir pasirašomi 
šalių įgaliotų atstovų yra neatsiejami nuo šios sutarties ir turintys tokią pačią galią, kaip ir ši sutartis. 
“Darbų etapo perdavimo-priėmimo aktas” – Šalių pasirašytas dokumentas, fiksuojantis darbų etapo 
atlikimo faktą bei to darbų etapo atlikimo datą. 
“Darbų etapas” – kalendoriniame darbų atlikimo grafike nurodyta darbų rūšis, turinti fiksuotą darbų pradžią, 
pabaigą bei vertę. 
“Šalies įgaliotas atstovas“ – statybos rangos sutarties specialiojoje dalyje Šalies nurodytas asmuo arba kitas 
asmuo veikiantis pagal tos Šalies įgaliojimą. 
“Kritinis kelias“ – statybos darbų vykdymo grafiko tinklo kelias, lemiantis statybos darbų vykdymo grafike 
nurodytų visų statybos darbų atlikimo trumpiausią trukmę. 
 

13.2. Sutarties dalykas 
 

13.2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą atlikti statybos darbus ir juos 
priduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei atsiskaityti už juos 
Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais. 
13.2.2. Konkretūs Rangovo, Sutarties pagrindu, atliekami darbai, jų apimtis, kokybės reikalavimai 
nurodyti Specialiojoje dalyje. 
13.2.3. Objektas (-ai), kuriame Rangovas Sutarties pagrindu atlieka Statybos darbus, nurodyti 
Specialiojoje dalyje. 

 
13.3. Sutarties dokumentai 

 
13.3.1. Dokumentacija, reikalinga darbų pagal Sutartį atlikimui, nurodyta Specialiojoje dalyje. 
Dokumentaciją Rangovui pateikia Užsakovas. 
13.3.2. Rangovas privalo patikrinti Užsakovo pateiktas sklypo nuotraukas, žymėjimo bei kitą atlikimo 
tikslu perduotą dokumentaciją ir, esant būtinybei ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo 
konkretaus dokumento gavimo dienos, raštu atkreipia Užsakovo dėmesį į rastus arba numatomus 
trūkumus, Rangovo nuomone, galinčius turėti neigiamos įtakos Sutartyje nurodytų darbų tinkamumui bei 
saugumui. 
13.3.3. Prieš pradedant darbus pagal Sutartį, Šalys sudaro ir pasirašo: 

13.3.3.1.  protokolą, kuriame užfiksuojama kelių ir sklypų paviršiaus, vandens nutekėjimo griovių ir 
vamzdžių, taip pat statybos objektų statybos teritorijoje, būklė.  
13.3.3.2. Statybos darbų aikštelės ar Statybos darbų fronto arba jo dalies priėmimo - perdavimo aktą.  

13.3.3.2.1. Tuo atveju, jei likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Statybos termino pradžios Šalys 
nėra pasirašę šios Sutarties  13.3.3.2. p. numatyto priėmimo - perdavimo akto, laikoma, kad 
Statybos darbų aikštelė ar Statybos darbų frontas arba jo dalis Rangovui perduota tinkamai. 
Rangovas Statybos darbų aikštelę ar Statybos darbų frontą arba jo dalį priėmė tinkamai, tai nėra 
kliūtis statybos darbus pradėti, atlikti ir perduoti Užsakovui. Rangovas jokių pretenzijų dėl 
Statybos darbų aikštelės ar Statybos darbų fronto arba jo dalies priėmimo neturi ir ateityje neturės. 
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13.3.4. Brėžiniai, skaičiavimai, skaičiavimų patikrinimai ir kita dokumentacija, naudojimo, eksploatacijos 
ir remonto nurodymai, kuriuos pagal Sutartį arba atskirą Šalių susitarimą pateikia Rangovas, turi būti 
pateikti ne vėliau kaip iki Statybos darbų pradžios, išskyrus atvejus, kai tokių dokumentų pateikimo 
būtinybė atsiranda vėliau arba Šalys sudarydamos Sutartį raštu susitarė kitaip. 
13.3.5. Rangovas pilnai atsako už jo pateiktų dokumentų turinį, jų tikslumą bei atitikimą Sutarties 
reikalavimams. 
13.3.6. Rangovas Sutarties dokumentų negali skelbti, dauginti, naudoti kitais tikslais ar kitokiu būdu 
platinti, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus arba esant Užsakovo sutikimui. 

 
13.4. Statybos darbų atlikimo tvarka ir terminai 

 
13.4.1. Statybos darbai gali būti atliekami ir perduodami Užsakovui vienu arba keliais darbų etapais, pagal 
Šalių suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką, kurį paruošė ir pateikė Užsakovui tvirtinti Rangovas 
prieš pasirašant šią Sutartį.  
13.4.2. Statybos darbus Rangovas pradeda Specialiojoje dalyje numatytu terminu. Jeigu Šalių susitarimu 
darbai atliekami keliais etapais, Specialiojoje dalyje arba kalendoriniame darbų atlikimo grafike nurodoma 
kiekvieno Statybos darbų etapo pradžios ir pabaigos data bei to Statybos darbų etapo vertė litais. 
13.4.3. Specialiojoje dalyje nurodytas statybos darbų atlikimo terminas gali būti Užsakovo iniciatyva 
keičiamas jei Užsakovas pakeičia ar papildo projektinius sprendimus, bei Užsakovo užsakymu atliekant 
papildomus darbus, kurių nei Užsakovas, nei Rangovas nenumatė sudarydami Sutartį ir kurie yra būtini 
Sutartyje nurodytiems darbams pilnai ir tinkamai atlikti.  
13.4.4. Statybos darbų atlikimo termino pakeitimas įforminamas Šalims pasirašant papildomą susitarimą, 
kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
13.4.5. Statybos darbai atliekami iš Rangovo medžiagų bei įrengimų, jeigu Specialiojoje dalyje nėra 
nurodyta kitaip. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pateikti medžiagas ar įrengimus, 
reikalingus Statybos darbams atlikti. Rangovas besąlygiškai turi priimti Užsakovo pateiktas medžiagas ar 
įrengimus. Tokiu atveju Rangovas privalo Statybos darbų kainą sumažinti tokia pinigų suma, kokią sudaro 
Rangovo pateiktuose skaičiavimuose nurodytos tų medžiagų kainos, su visais skaičiavimuose nurodytais 
atitinkamais priskaičiavimais. 
13.4.6. Statybos darbų atlikimo metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų 
aplinkos apsaugos, priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimų, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, 
kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių statybos darbų atlikimą bei visus su tuo 
susijusius klausimus, Rangovo firmos taisyklių. 
13.4.7. Rangovas privalo raštu įspėti Užsakovą arba Užsakovo įgaliotą atstovą (toliau Sutartyje – 
Užsakovo atstovas) apie tai, kad: 
a) Užsakovo pateiktos medžiagos yra blogos kokybės ir gali turėti neigiamos įtakos Statybos darbų 

kokybei; 
b) Užsakovo ar Užsakovo atstovo nurodymų dėl Statybos darbų atlikimo laikymasis kelia grėsmę 

atliekamų Statybos darbų tinkamumui ir tvirtumui; 
c) Yra kitų, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, keliančių grėsmę atliekamų Statybos darbų 

tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui. 
13.4.8. Rangovas savo jėgomis ir savo sąskaita privalo besąlygiškai ištaisyti visus Statybos darbų 
trūkumus, pastebėtus Statybos darbų atlikimo metu ir garantiniu laikotarpiu. 
13.4.9. Statybos darbų metu Rangovas privalo pašalinti bet kokius Užsakovo atstovo pastebėtus 
nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, galinčius turėti neigiamos įtakos Statybos darbų kokybei ir tinkamumui, 
bei kitus trūkumus, apie kuriuos raštu pranešė Užsakovas ar Užsakovo atstovas. 
13.4.10. Statybos darbai gali būti sustabdyti tik atskiru raštišku Užsakovo arba Užsakovo atstovo 
pranešimu, jame nurodytam terminui. Jeigu Šalių susitarimu darbai atliekami keliais etapais ir šie etapai 
nėra susieti tarpusavyje kalendoriniame darbų atlikimo grafike nurodytame “kritiniame kelyje”, vieno 
Statybos darbų etapo metu atliekamų darbų sustabdymas neturi įtakos kitų etapų pradžios ir pabaigos 
terminams. 
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13.4.11. Statybos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti ir juos priduoti Užsakovui per Specialiojoje dalyje 
numatytus terminus (iki nurodytos datos). Jeigu Šalių susitarimu darbai atliekami keliais etapais, 
Specialiojoje dalyje nurodomi kiekvieno Statybos darbų etapo pabaigos terminai (data). 
13.4.12. Specialiojoje dalyje numatyti Statybos darbų pabaigos terminai (datos) gali būti nukeliami: 
a) raštišku Užsakovo pareikalavimu, iki jame nurodytos datos; 
b) raštišku Šalių susitarimu, iki jame nurodytos datos. 
c) jeigu Šalys pasirašė papildomus susitarimus dėl papildomų darbų atlikimo ir tokių papildomų darbų 

apimtis sudaro daugiau kaip 15 % nuo Specialiojoje dalyje nustatytos bendros Sutarties objekto 
apimties. 

13.4.13. Jeigu pilnam ir tinkamam Statybos darbų atlikimui yra būtina atlikti papildomus, Specialiojoje 
dalyje nenurodytus, darbus, Rangovas raštu informuoja apie tai Užsakovą.  
13.4.14. Papildomų darbų atlikimui Šalys sudaro ir pasirašo papildomą susitarimą, kuriame nurodomi 
konkretūs papildomi darbai, jų atlikimo terminai bei kainos. Tuo atveju, jeigu Rangovas neinformuoja 
Užsakovo apie būtinybę atlikti papildomus darbus, Šalys nesudaro susitarimo dėl papildomų darbų 
atlikimo ir Rangovas tuos darbus atlieka, išlaidų, susijusių su atliktais papildomais darbais bei jiems atlikti 
sunaudotomis medžiagomis bei įranga, Užsakovas Rangovui neapmoka. 
13.4.15. Jeigu pilnam ir tinkamam Statybos darbų atlikimui yra būtina atlikti papildomus, Specialiojoje 
dalyje nenurodytus, darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti sudarydamas Sutartį bei 
pateikdamas dokumentus, tačiau nenumatė, tokius papildomus darbus Rangovas atlieka savo jėgomis ir 
savo sąskaita. 
13.4.16. Statybos darbų atlikimo metu suvartotą elektros energiją, vandenį, dujas bei apsaugos paslaugas 
apmoka Rangovas. Elektros energijos, vandens bei dujų apskaitos prietaisus savo sąskaita, suderinęs su 
Užsakovo atstovu, įrengia Rangovas. Jei Rangovas apskaitos prietaisų įrengti nepageidauja, už suvartotą 
elektros energiją, vandenį, dujas bei apsaugos paslaugas Rangovas moka pagal Užsakovo pateiktas 
sąskaitas. Pagal šias PVM sąskaitas faktūras mokėtina nurodyto dydžio suma bus užskaitoma kaip 
Užsakovo mokėjimas už statybos rangos darbus Rangovui pagal šią Sutartį. 

 
13.5. Atliktų Statybos darbų priėmimo-perdavimo tvarka 

 
13.5.1. Atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo tvarka, kai darbai atliekami vienu etapu: 

13.5.1.1. Rangovas, pilnai ir tinkamai atlikęs Statybos darbus, ne vėliau kaip per 3 dienas po darbų 
pabaigos, raštu informuoja Užsakovą ir Užsakovo atstovą, apie galimybę perduoti atliktus Statybos 
darbus Užsakovui. 
13.5.1.2. Užsakovo atstovas, gavęs Rangovo pranešimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo 
atvykti į Objektą ir patikrinti atliktų Statybos darbų kokybę, pilnumą bei atitikimą Sutarties sąlygoms. 
13.5.1.3. Užsakovo atstovui nustačius, kad Statybos darbai atlikti pilnai, tinkamai ir atitinka Sutarties 
sąlygas, Šalys pasirašo Baigiamąjį atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą. 
13.5.1.4. Šalių pasirašyto Baigiamojo atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo akto pagrindu visi 
Rangovo atlikti Statybos darbai bei jų rezultatas perduodami Užsakovui. 
13.5.1.5. Užsakovo atstovui nustačius, kad Statybos darbai atlikti nepilnai, neatitinka Sutarties sąlygų 
arba nustatyti kokie nors Statybos darbų trūkumai ar defektai, Užsakovas arba Užsakovo atstovas apie 
tai raštu informuoja Rangovą arba Rangovo įgaliotą atstovą, jog  atsisako pasirašyti Baigiamąjį atliktų 
statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tokiu atveju Šalys sudaro Statybos darbų trūkumų aktą. 
Šiame akte Šalys nustato kokie Statybos darbų trūkumai buvo užfiksuoti ir Užsakovo atstovas nustato 
terminą šiems trūkumams pašalinti. 
13.5.1.6. Statybos darbų trūkumų akte nustatytus Statybos darbų trūkumus Rangovas pašalina savo 
jėgomis ir savo sąskaita per akte numatytą terminą. 
13.5.1.7. Rangovui pilnai ir tinkamai pašalinus Statybos darbų trūkumų akte nustatytus trūkumus, 
Statybos darbų priėmimas-perdavimas vykdomas Bendrosios dalies 13.5.1.1.-13.5.1.6. p. nustatyta 
tvarka. 
13.5.1.8. Tuo atveju, jeigu Užsakovo atstovas, per 2 darbo dienas po Bendrosios dalies 13.5.1.1. p. 
nurodyto pranešimo gavimo dienos, nepradeda darbų priėmimo, t.y. nepradeda atlikinėti Bendrosios 
dalies 13.5.1.2. p. numatytų veiksmų Rangovas privalo raštu du kartus priminti Užsakovui ir Užsakovo 
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atstovui apie darbų pabaigą. Jeigu Užsakovas ar Užsakovo atstovas, gavęs Rangovo antrąjį priminimą, 
per 3 darbo dienas nepateikia Rangovui raštiško atsakymo į priminimus arba nepradeda darbų 
priėmimo, laikoma, kad Statybos darbai atlikti pilnai ir tinkamai, Rangovas Statybos darbus perdavė, o 
Užsakovas Statybos darbus priėmė. Tokiu atveju Statybos darbų priėmimo-perdavimo diena yra 
laikoma kita diena po šiame punkte numatyto termino pabaigos. Šis terminas netaikomas dėl Užsakovo 
atstovo ligos, komandiruotės ar kitos priežasties, ko pasėkoje jis fiziškai negali būti objekte ir priimti 
atliktų Statybos darbų. 

13.5.2.   Atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo tvarka, kai darbai atliekami etapais, pagal kalendorinį      
darbų grafiką: 

13.5.2.1. Statybos darbus atliekant atskirais darbų etapais, Rangovas per kiekvieną kalendorinį mėnesį 
atliktus kiekvieno darbų etapo statybos darbus Užsakovui perduoda aktais, o pilnai baigus atitinkamo 
darbų etapo statybos darbus, nurodytus kalendoriniame grafike, Rangovas perduoda Užsakovui, Šalims 
pasirašant atskirą statybos darbų etapo priėmimo-perdavimo aktą. 
13.5.2.2. Rangovas, iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 25 d. privalo pateikti Užsakovo atstovui per tą 
kalendorinį mėnesį iki kalendorinio mėnesio 25 d. kiekviename darbų etape atliktų statybos darbų aktą  
Darbai atlikti po kalendorinio mėnesio 25 d. iki to pačio kalendorinio mėnesio pabaigos įtraukiami į 
kito kalendorinio mėnesio atliktų darbų aktą. 
13.5.2.3. Užsakovo atstovas, gavęs Bendrosios dalies 13.5.2.2. p. nurodytą aktą, per 2 darbo dienas po 
akto gavimo dienos privalo atvykti į Objektą ir patikrinti Rangovo pateiktame akte nurodytų atliktų 
Statybos darbų kiekį,  kokybę, pilnumą bei atitikimą Sutarties sąlygoms. 
13.5.2.4. Užsakovo atstovui nustačius, kad akte nurodyti Statybos darbai atlikti pilnai, tinkamai ir 
atitinka Sutarties sąlygas, Užsakovo atstovas patvirtina atliktus darbus, pasirašydamas akte. 
13.5.2.5. Užsakovo atstovui nustačius, kad akte nurodyti Statybos darbai atlikti nepilnai, neatitinka 
Sutarties sąlygų arba nustatyti kokie nors Statybos darbų trūkumai ar defektai, Užsakovo atstovas apie 
tai raštu informuoja Rangovą (jo įgaliotą atstovą), jog atsisako patvirtinti atliktus darbus ir pasirašyti 
akte. Tokiu atveju Šalys sudaro Statybos darbų trūkumų aktą. Šiame akte Šalys nustato kokie Statybos 
darbų trūkumai buvo užfiksuoti bei Užsakovo atstovas nustato terminą šiems trūkumams pašalinti. 
13.5.2.6. Užsakovo atstovo raštu nurodytus bei Statybos darbų trūkumų akte nustatytus Statybos darbų 
trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir savo sąskaita per akte numatytą terminą. 
13.5.2.7. Rangovui pilnai ir tinkamai pašalinus Statybos darbų trūkumų akte nustatytus trūkumus, per 
atitinkamą mėnesį atliktų ir akte nurodytų Statybos darbų tvirtinimas atliekamas Bendrosios dalies 
13.5.1.1.-13.5.1.6. p. nustatyta tvarka. 
13.5.2.8. Tuo atveju, jeigu Rangovas iki Bendrosios dalies 13.5.2.2. p. numatyto termino nepateikia 
Užsakovo atstovui akto, per atitinkamą kalendorinį mėnesį atliktų darbų priėmimas nukeliamas į kitą 
kalendorinį mėnesį ir darbai perduodami kartu su statybos darbais, kurie bus atlikti per kitą kalendorinį 
mėnesį. 
13.5.2.9. Rangovas aktu teikdamas Užsakovo atstovui priimti per paskutinį kalendorinį kiekvieno 
darbų etapo mėnesį atliktus darbus, privalo sulaikyti ir akte nenurodyti 15 % atitinkamo statybos darbų 
etapo darbų apimties. Šie darbai aktu teikiami Užsakovo atstovui tvirtinti tik po to, kai Užsakovo 
atstovas pasirašė atitinkamo statybos darbų etapo perdavimo - priėmimo aktą (Bendrosios dalies 
13.5.2.10. p.).  
13.5.2.10. Rangovui, pilnai ir tinkamai atlikus visus atitinkamo darbų etapo statybos darbus, Šalys 
sudaro ir pasirašo statybos darbų etapo priėmimo-perdavimo aktą, kurio pagrindu Rangovas perduoda, 
o Užsakovo atstovas priima visus, kalendoriniame darbų grafike nurodyto atitinkamo darbų etapo, 
darbus. 
13.5.2.11. Rangovui pilnai ir tinkamai atlikus visus Specialiojoje dalyje nurodytus darbus ir pilnai ir 
tinkamai įvykdžius kitus įsipareigojimus pagal Sutartį, Užsakovas arba Užsakovo atstovas ir Rangovas 
sudaro ir pasirašo Baigiamąjį atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo perduodamas 
visų darbų pagal Sutartį atlikimas. 

13.5.3. Specialiojoje dalyje nenurodytų, Šalių papildomame susitarime numatytų ir Užsakovo nurodymu 
Rangovo atliktų papildomų darbų priėmimas-perdavimas atliekamas Bendrosios dalies 13.5.1.1.-13.5.1.7. 
p. nustatyta tvarka. 
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13.5.4. Rangovui pilnai ir tinkamai atlikus visus Specialiojoje dalyje nurodytus Statybos darbus ir 
perdavus atliktus darbus Užsakovui arba Užsakovo atstovui, Rangovas įsipareigoja per 10 kalendorinių 
dienų po paskutiniojo statybos etapo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos savo jėgomis ir savo 
sąskaita sutvarkyti savo darbų barą (visą statybos aikštelę), išvežti šiukšles, atlaisvinti ir išvalyti visas 
patalpas, pašalinti visą techniką bei įrengimus, kurie buvo reikalingi Statybos darbams atlikti. Užsakovo 
suteiktos sandėliavimo, darbo vietos ir privažiavimo keliai sutvarkomi pagal ankstesnę jų būklę, jeigu 
Šalys nesusitaria kitaip. Tuo atveju, jeigu Rangovas nesutvarko statybos aikštelės šiame punkte numatytu 
terminu, Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis, sutvarkyti statybos aikštelę, o 
Rangovas tokiu atveju įsipareigoja atlyginti visas Užsakovo turėtas, su statybos aikštelės sutvarkymu 
susijusias, išlaidas. Rangovui pilnai ir tinkamai įvykdžius visus įsipareigojimus, numatytus šiame punkte, 
Šalys pasirašo Baigiamąjį atliktų statybos darbų priėmimo – perdavimo aktą. 

 
13.6. Statybos darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka 

 
13.6.1. Atliekamų Statybos darbų bei jiems atlikti naudojamų medžiagų ar įrengimų kaina nustatyta 
Specialiojoje dalyje. 
13.6.2. Atliekamų Statybos darbų bei jiems atlikti sunaudotų medžiagų kaina  mažinama, jeigu yra 
mažinama Sutarties pagrindu atliekamų Statybos darbų apimtis. Statybos darbų kainos mažinimas 
įforminamas Šalims pasirašant papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
13.6.3. Atliekamų Statybos ir / ar papildomų darbų bei jiems atlikti reikalingų medžiagų kaina 
perskaičiuojama / paskaičiuojama: 

13.6.3.1. Vadovaujantis tais pačiais kainų sudarymo pagrindais, kuriais remiantis nustatyta 
Specialiojoje dalyje nurodyta Statybos darbų bei jiems atlikti reikalingų medžiagų kaina.  
13.6.3.2.   Jei papildomi darbai yra tos pačios rūšies kaip ir šios Sutarties specialioje dalyje numatyti ir 
atlikti darbai, jų kaina paskaičiuojama remiantis Užsakovo ir Rangovo tarpusavyje pasirašytais 
Sutarties dokumentais arba Rangovo Užsakovui konkurso metu pateiktais dokumentais. Kainos 
paskaičiavime / perskaičiavime Rangovas privalo pateikti nuorodas į šiuos dokumentus. 

13.6.3.2.1. Tuo atveju jei papildomų darbų kainos negalima paskaičiuoti pagal Sutarties arba 
konkurso dokumentus, kaina paskaičiuojama pagal atskirai sudarytą dokumentą. Šiame 
skaičiavime nurodomos faktinės medžiagų įsigijimo kainos pagal pirminius medžiagų įsigijimo 
dokumentus. Tiesioginės darbo užmokesčio ir mechanizmų išlaidos ir netiesioginės išlaidos- 
skaičiuojamos vadovaujantis statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis bei 
galiojančiais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvais. 

13.6.4. Specialiojoje dalyje nurodyta Statybos kaina gali būti keičiama: 
13.6.4.1. Užsakovui sustabdžius darbus arba juos nutraukus ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams, dėl nuo 
Rangovo nepriklausančių priežasčių; 
13.6.4.2. Sustabdžius darbus arba juos nutraukus ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams dėl nenugalimos 
jėgos aplinkybių; 
13.6.4.3. Pakeitus arba priėmus naujus įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie pakeičia sutarties vykdymo 
sąlygas. 

13.6.5. Atsiskaitymo už atliktus statybos darbus, kai darbai atliekami etapais pagal kalendorinį darbų 
grafiką, tvarka: 

13.6.5.1. Rangovas, kartu su aktu iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 25 d. Užsakovo atstovui turi 
pateikti tinkamai užpildytą pažymą, kurioje nurodoma akte išdėstytų darbų kaina. 
13.6.5.2. Pažymą Užsakovas pasirašo tik po to, kai Užsakovo techninės priežiūros inžinierius bei 
Užsakovo atstovas savo parašais patvirtina per atitinkamą kalendorinį mėnesį tinkamai atliktus darbus 
ir pasirašo akte. Šią pažymą prieš teikiant Užsakovui, pasirašo Užsakovo atstovas. 
13.6.5.3. Užsakovui pasirašius pažymoje Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą, 
pažymoje nurodytų ir Užsakovo priimtų darbų vertei. 
13.6.5.4. Užsakovas su Rangovu už atliktus statybos darbus atsiskaito šia tvarka: 

13.6.5.4.1. Užsakovas sumoka Rangovui ne daugiau kaip 85 % atitinkamo darbų etapo vertės 
(Bendrosios dalies 13.5.2.9. p.) už per atitinkamą kalendorinį mėnesį atliktus ir Užsakovo įgalioto 
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atstovo patvirtintus darbus atsiskaitydamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų (jei 
Specialiojoje dalyje nenumatyta kitaip) nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.  

Užsakovas turi teisę mokėjimus Rangovui už atskiro statybos darbų etapo atliktus darbus pagal 
pasirašytas sąskaitas faktūras atlikti tiek dienų vėliau, negu nustatyta šiame sutarties punkte, kiek dienų 
Rangovas vėlavo pradėti, vykdyti ar baigti tą darbų etapą lyginant su Specialiojoje dalyje nustatytais 
terminais. 

13.6.5.4.2. Rangovui, pilnai ir tinkamai atlikus visus atitinkamo darbų etapo statybos darbus bei 
įvykdžius kitus įsipareigojimus pagal Sutartį ir Šalims pasirašius statybos darbų etapo perdavimo – 
priėmimo aktą, Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu už to darbų etapo metu atliktus darbus, 
sumokėdamas Rangovui likusius 15 % darbų etapo kainos (Bendrosios dalies 13.5.2.9. p.). 

13.6.6. 15 % paskutinio Sutarties dokumentuose numatyto statybos darbų etapo vertės bei kitas pagal šios 
Sutarties pagrindu sulaikytas pinigų sumas (išskyrus sumas, pagal Bendrosios dalies 13.6.7. p.) Užsakovas 
apmoka Rangovui  Bendrosios dalies 13.6.5.4. p. nurodytais terminais, po Baigiamojo atliktų statybos 
darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. 
13.6.7. Bendrosios dalies 13.6.5.4.1. p. ir 13.6.6. p. nustatytais atvejais Rangovui Užsakovo mokėtinas 
pinigų sumas Užsakovas gali vienašališkai mažinti Bendrosios dalies 13.4.16., 13.8.13. ir 13.10.8. p. 
nustatytais atvejais. 
13.6.8. Užsakovas su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu į Specialiojoje dalyje nurodytą Rangovo 
sąskaitą banke. 
13.6.9. Už Rangovo atliktus ir Užsakovo priimtus papildomus darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito 
papildomuose susitarimuose dėl papildomų darbų atlikimo nustatyta tvarka. 
13.6.10. Atsiskaitymo už atliktus Statybos darbus dokumentuose (PVM sąskaitose-faktūrose, aktuose, 
pažymose),  Rangovas privalo, sudarant nurodytus dokumentus, laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų 
Statybos darbų sudėties, pavadinimų ir eilės numerių pagal Sutarties dokumentus. 

 
13.7. Užsakovo teisės ir pareigos 

 
13.7.1. Užsakovas įsipareigoja pateikti Rangovui Statybos darbų atlikimui reikalingą dokumentaciją, ne 
vėliau kaip iki Statybos darbų termino, nurodyto Specialiojoje dalyje, pradžios.  
13.7.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Sutarties dokumentuose,  reikalauti Rangovo atlikti 
papildomus, Specialiojoje dalyje nenurodytus, darbus. Tokių darbų atlikimo tvarka, terminai, kaina ir 
atsiskaitymo tvarka nustatoma Šalių pasirašomame papildomame susitarime, kuris tampa neatskiriama 
Sutarties dalimi.  
13.7.3. Užsakovas ir Užsakovo atstovas turi teisę teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei 
nurodymus dėl Statybos darbų atlikimo tvarkos. Užsakovo ar  Užsakovo atstovo pastabos, pasiūlymai, 
pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos įvykdyti. Tuo atveju, jeigu Rangovas 
mano, kad Užsakovo ar Užsakovp atstovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai prieštarauja 
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams arba kelią grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui 
bei saugumui, Rangovas turi raštu išdėstyti savo nuomonę Užsakovo atstovui. Jeigu Rangovas raštu 
nepateikia savo nuomonės Užsakovo atstovui, ir įvykdo Užsakovo ar Užsakovo atstovo pastabas, 
pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus, už jų sukeltas pasekmes atsako Rangovas. Jeigu Rangovui 
surašius ir pateikus Užsakovo atstovui atskirą nuomonę apie Užsakovo ar Užsakovo atstovo pastabas, 
pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus, Užsakovas ar Užsakovo atstovas pakartotinai pareikalauja šias 
pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus įvykdyti, Rangovas juos įvykdyti privalo. Tokiu atveju 
už Užsakovo ar Užsakovo atstovo pateiktų ir Rangovo įvykdytų pastabų, pasiūlymų, pageidavimų bei 
nurodymų pasekmes atsako Užsakovas. 
13.7.4. Užsakovas atsako už savo pateiktų medžiagų, įrengimų, dirbinių bei statybos gaminių kokybę, jų 
atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams bei tinkamumą Statybos darbams. 
13.7.5. Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę prižiūrėti ir kontroliuoti Statybos darbų eigą, kokybę, 
statybos darbų grafiko laikymąsi. Tuo tikslu Užsakovas ar Užsakovo atstovas (atstovai) turi teisę, bet 
kuriuo metu, be atskiro įspėjimo, lankytis Objekte, darbo vietose, dirbtuvėse bei sandėliuose, kur vyksta 
Statybos darbai ar jų dalis, sandėliuojamos Statybos darbams atlikti reikalingos medžiagos ar statybinės 
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konstrukcijos. Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę susipažinti su gamybiniais brėžiniais, kita 
Statybos darbų atlikimo dokumentacija bei kokybės kontrolės rezultatais. 
13.7.6. Užsakovas įsipareigoja vykdyti Statybos darbų techninę priežiūrą. 
13.7.7. Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui: 
a) dalį teritorijos statybvietėje, reikalingas sandėliams ar darbo vietoms įsirengti. 
b) elektros energijos prijungimus.  
Visus, šiame punkte paminėtus įrengimus Rangovas įsirengia, eksploatuoja (remontuoja) ir išsimontuoja 
savo sąskaita. 

13.7.8. Rangovui pilnai ir tinkamai atlikus Statybos darbus Užsakovas įsipareigoja patikrinti Statybos 
darbų kokybę Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka ir, nustačius, kad Statybos darbai atlikti pilnai ir tinkamai, 
priimti šiuos Bendrosios dalies 13.5 p. nustatyta tvarka. 
13.7.9. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytais terminais atsiskaityti su Rangovu už pilnai ir tinkamai 
atliktus bei Užsakovui perduotus Statybos darbus. 
13.7.10. Užsakovas be raštiško Rangovo sutikimo neperleidžia šia Sutartimi sulygtų vykdyti darbų kitiems 
rangovams / subrangovams, išskyrus atvejus, kai Rangovas po dviejų raštiškų Užsakovo ar Užsakovo 
atstovo perspėjimų nesiima realių veiksmų ištaisyti blogą padėtį, susidariusią dėl  Rangovo šia Sutartimi 
prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir / ar netinkamo vykdymo. 

 

13.8. Rangovo teisės ir pareigos 
 

13.8.1. Rangovas privalo, ne vėliau kaip iki Statybos darbų pradžios, raštu pateikti savo nuomonę dėl 
Statybos darbų atlikimo, Objekto ir parengiamųjų darbų kokybės ir savalaikiškumo, kurie gali turėti 
neigiamos įtakos Rangovo atliekamų Statybos darbų kokybei ar savalaikiškumui, o taip pat dėl kitų, nuo 
Rangovo nepriklausančių aplinkybių, keliančių grėsmę Statybos darbų tinkamumui bei saugumui. Jeigu 
Rangovas nepateikė jokių šiame punkte nurodytais terminais raštiškų pastabų, laikytina, kad Objektas 
paruoštas, parengiamieji darbai atlikti tinkamai.   
13.8.2. Rangovas įsipareigoja, savo jėgomis ir savo sąskaita, gauti visus leidimus, licencijas ir kitus, 
Statybos darbų atlikimui būtinus, dokumentus, išskyrus leidimą statybai, kurį pateikia Užsakovas. 
13.8.3. Statybos darbų atlikimo metu Rangovas įsipareigoja pildyti Statybos darbų žurnalą bei Užsakovui 
ar Užsakovo atstovui pareikalavus per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo Užsakovo ar Užsakovo atstovo 
reikalavimo pateikti Statybos darbų žurnalą Užsakovui susipažinti. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui 
ar Užsakovo atstovui Statybos darbų žurnalo per šiame punkte nurodytą terminą, jis privalo mokėti 
Užsakovui 500 Lt dydžio baudą už kiekvieną uždelstą pateikti Statybos darbų žurnalą dieną. 
13.8.4. Rangovas įsipareigoja Specialiojoje dalyje nurodytus Statybos darbus ir / arba statybos darbų 
etapus pradėti, atlikti ir užbaigti Specialiojoje dalyje arba kalendoriniame darbų atlikimo grafike 
numatytais terminais. 
13.8.5. Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną, 
Rangovo darbo vietų, o taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos aikštelės gyvenančių, 
dirbančių, poilsiaujančių žmonių saugumą nuo savo darbų sukeliamų pavojų.  
13.8.6. Rangovas įsipareigoja prižiūrėti ir valyti savo darbo, mechanizmų judėjimo vietas, išvežti statybos- 
montavimo darbams atlikti naudojamų medžiagų likučius, pakuotes ir kitas atliekas. Rangovo darbuotojai 
privalo dėvėti darbo drabužius su skiriamaisiais savo įmonės ženklais, turėti individualias darbo saugos 
priemones. 
13.8.7. Rangovas įsipareigoja, be atskiro raštiško Užsakovo sutikimo, neperduoti Statybos darbų ar jų 
dalies atlikimo tretiesiems asmenims. 
13.8.8. Rangovas įsipareigoja Statybos darbus atlikti taip, kad esami statiniai, atlikti Statybos darbai bei 
statybos aikštelėje esančios medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar jie 
priklauso Užsakovui, Rangovui, ar tretiesiems asmenims, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar 
gadinami. Priešingu atveju Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovui ar tretiesiems asmenims, šio 
įsipareigojimo nevykdymu, padarytus nuostolius. 
13.8.9. Rangovas savo jėgomis ir savo sąskaita pristato, iškrauna, sandėliuoja ir saugo į Objektą pateiktas 
visas Sutartyje numatytiems Statybos darbams atlikti reikalingas medžiagas, gaminius, dirbinius, 
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įrenginius, komplektuojančias detales ir techniką. Statybos darbams atlikti naudojamas medžiagas, 
įrenginius, techniką Rangovas sandėliuoja tik tose vietose, kurios skirtos tam tikslui. Rangovas įsipareigoja 
laikytis medžiagų, įrenginių ir kt. sandėliavimo reikalavimų. Iki Baigiamojo atliktų statybos darbų 
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos Rangovas pilnai atsako ne tik  už statybvietėje esančių 
(sandėliuojamų), bet ir visų savo sumontuotų medžiagų, statinių ir įrenginių apsaugą nuo vagystės bei 
kitokio trečiųjų asmenų poveikio. 
13.8.10. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi Statybos darbai būtų atliekami pagal Sutartį bei joje 
išdėstytus reikalavimus. Bet kokie nukrypimai nuo Sutarties dokumentų turi būti raštu suderinti su 
Užsakovu. 
13.8.11. Rangovas, pilnai ir tinkamai atlikęs Statybos darbus, privalo įforminti ir iki sudarant Baigiamąjį 
atliktų statybos darbų priėmimo - perdavimo aktą, atskiru priėmimo – perdavimo aktu perduoti Užsakovui 
arba Užsakovo atstovui visą Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytą Statybos darbų 
atlikimo dokumentaciją. 
13.8.12. Rangovo paruoštame ir Užsakovui pateiktame kalendoriname darbų vykdymo grafike, kurį, 
patvirtinus abiem Šalims, taps neatskiriama šios Sutarties dalimi turi būti nurodyti atskirų darbų etapų 
pavadinimai, pažymėtas „kritinis kelias“, fiksuota darbų etapo pradžia ir pabaiga dienos tikslumu bei 
darbuotojų reikalingų konkretiems darbams atlikti skaičius, darbų etapo vertė lito tikslumu. 
13.8.13. Rangovas, ne vėliau kaip iki Baigiamojo atliktų statybos darbų priėmimo-perdavimo akto 
(Bendrosios dalies 13.5.1.3. p.) pasirašymo arba pirmojo atliktų statybos darbų akto (Bendrosios dalies 
5.2.2.p.) pateikimo dienos, įsipareigoja pateikti Užsakovui Lietuvos Respublikos bankų ar draudimo 
bendrovių garantijas ar draudimo polisus: 

• darbų atlikimo garantija – 10 % atliekamų Statybos darbų kainos.  
• garantinio periodo garantija –  5 % atliekamų Statybos darbų kainos. 
• garantinio periodo aptarnavimo rizikos garantija – 5 % atliekamų Statybos darbų kainos. 

Rangovui, iki šiame punkte numatyto termino nepateikus nurodytų garantijų ar draudimo polisų, 
Užsakovo už atliktus Statybos darbus Rangovui mokėtina suma mažinama reikalaujamų pateikti garantijų 
ar draudimo polisų verte (10 %, 5 % ir 5 %). Šias sumas Užsakovas Rangovui sumoka per 10 (dešimt) 
dienų nuo čia nurodytų garantijų ar draudimo polisų pateikimo Užsakovui dienos.  

13.8.14. Rangovas įsipareigoja negadinti ar kitaip nežaloti kitų, Objekte dirbančių, rangovų atliktų statybos 
darbų, jų rezultatų. Bet kokie Rangovo veiksmai, kuriais gali būti padaryta žala ar gali kilti žalos 
atsiradimo grėsmė kitų, Objekte dirbančių, rangovų atliekamiems darbams ar jų rezultatui, turi būti 
suderinti su kitais rangovais, kurių dalyje yra vykdomi Statybos darbai. 
13.8.15. Rangovas įsipareigoja atsakyti už jam Užsakovo perduotų medžiagų, įrengimų ar kito turto 
praradimą ar sužalojimą. Statybos darbams atlikti reikalingas medžiagas, įrengimus, statybos techniką ir 
kt. Rangovas įsipareigoja laikyti tik Užsakovo nurodytose vietose. 
13.8.16. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad: 

13.8.16.1. Objekte dirbantys darbuotojai nebus ir nedirbs neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų. Užsakovui ar Užsakovo atstovui nustačius, kad Rangovo darbuotojai yra 
neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, Rangovas įsipareigoja mokėti 
Užsakovui 1000 Lt dydžio baudą už kiekvieną užfiksuotą pažeidimą. 
13.8.16.2. Objekte dirbantys darbuotojai darbo metu bei visoje Objekto teritorijoje nerūkys, išskyrus 
tam skirtą/as vietą/as kurią/as prieš tai raštu suderinęs su Užsakovo atstovu Rangovas įsirengia, 
ekslpoatuoja (remontuoja) ir išsimontuoja savo sąskaita. Užsakovo atstovui nustačius, kad Rangovo 
darbuotojai rūko Objekte ne tam skirtose vietose, Rangovas įsipareigoja mokėti Užsakovui 100 Lt 
dydžio baudą už kiekvieną užfiksuotą pažeidimą. 

13.8.17. Užsakovui arba Užsakovo atstovui pareikalavus ir nurodžius priežastį, Rangovas privalo 
nedelsdamas nušalinti nuo darbo jam pavaldų darbuotoją, kuris, Užsakovo nuomone, yra kaltas dėl 
netinkamų veiksmų, pasirodė esąs netinkamas, nekvalifikuotas ar aplaidžiai atliko jam pavestą darbą ar 
vykdė jam patikėtas pareigas, arba kurio darbo Užsakovas nepageidauja dėl kitokių priežasčių. 
13.8.18. Rangovas įsipareigoja užtikrinti atliekamų Statybos darbų kokybę, jų atitikimą Sutarties bei 
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams. 
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13.8.19. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Statybos darbams atlikti naudojamos medžiagos bei įranga 
turėtų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei kokybės 
pažymėjimus. 
13.8.20. Užsakovui ar Užsakovo atstovui nustačius Statybos darbų trūkumus ir įtvirtinus tai Statybos darbų 
trūkumų akte, savo jėgomis ir sąskaita pašalinti visus Statybos darbų trūkumus. 
13.8.21. Pilnai ir tinkamai atliktus Statybos darbus Rangovas įsipareigoja perduoti juos Užsakovui 
Bendrosios dalies 13.5. p. numatyta tvarka. 
13.8.22. Rangovas įsipareigoja iki pat Baigiamojo atliktų statybos darbų priėmimo – perdavimo akto 
pasirašymo dienos savo sąskaita, per Užsakovo atstovo nurodytą laiką, pašalinti visus atliktų darbų 
trūkumus, kurie išaiškėjo per Sutarties galiojimo laiką, nepriklausomai nuo to, ar šie darbai buvo priimti 
Užsakovo atstovo statybos darbų etapo priėmimo perdavimo aktu, ar ne. 
13.8.23. Rangovas įsipareigoja atliktiems ir Užsakovui perduotiems Statybos darbams suteikti LR statybos 
įstatyme numatytas garantijas bei garantiniu laikotarpiu savo jėgomis ir savo sąskaita šalinti visus Statybos 
darbų trūkumus (defektus). 
13.8.24. Rangovas įsipareigoja dalyvauti priduodant Statybos darbų rezultatą valstybinei statinių 
pripažinimo tinkamais naudoti komisijai, jeigu pridavimas valstybinei komisijai yra būtinas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
13.8.25. Rangovas privalo, siūlydamas Sutarties pagrindu atliekamų Statybos darbų kainą, įvertinti visus 
kaštus, susijusius su darbo brėžinių ar atskirų projektinių mazgų detalizacijos paruošimu. Užsakovui ar 
Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas privalo iki atskirų darbų pražios pateikti Užsakovui ir suderinti 
su juo atskirus darbo brėžinius ar atskirus projektinius mazgus. 
13.8.26. Rangovas atsako už įstatyminių, žinybinių bei profesinių įsipareigojimų vykdymą statybos 
aikštelėje savo dirbančių darbininkų, technikų ir inžinierių atžvilgiu. 
13.8.27. Rangovas įsipareigoja dalyvauti visuose Užsakovo organizuojamose gamybiniuose pasitarimuose 
ir pasirašyti protokoluose, o neatvykus į pasitarimą privalo pasirašyti protokoluose. Gamybinių pasitarimų 
metu Užsakovo atstovo  pateikti reikalavimai ir nurodymai Rangovui dėl Sutartyje aptartų darbų atlikimo 
yra privalomi. Rangovas, nustatytu laiku neįvykdęs gamybinių pasitarimų metu išsakytų ir į pasitarimo 
protokolą įtrauktų reikalavimų, moka Užsakovui 1000 Lt baudą už kiekvieno reikalavimo neįvykdymą. 
Baudos pagal šį Sutarties punktą sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo Užsakovo ir/ar Užsakovo atstovo 
reikalavimų įvykdymo.  

 

 

 

13.9. Garantijos 
 

13.9.1. Atliktiems darbams Rangovas suteikia LR statybos įstatyme numatytas garantijas. 
13.9.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto 
patvirtinimo dienos. 
13.9.3. Garantiniu laikotarpiu atsiradusius trūkumus (defektus) Rangovas įsipareigoja pašalinti savo 
jėgomis ir savo sąskaita. 
13.9.4. Apie atsiradusius trūkumus (defektus) Užsakovas arba Užsakovo atstovas privalo raštu informuoti 
Rangovą. 
13.9.5. Statybos darbų trūkumus (defektus) Rangovas įsipareigoja pašalinti per Specialiojoje dalyje 
nustatytą terminą. Trūkumų (defektų) šalinimo darbus Rangovas privalo pradėti ne vėliau kaip per 5 dienas 
po Užsakovo ar Užsakovo atstovo raštiško pranešimo dienos, jeigu Užsakovo ar Užsakovo atstovo 
raštiškame pranešime nebus nurodyta arba Šalys nesusitars kitaip). 
13.9.6. Vienai iš Šalių pageidaujant Šalys privalo sudaryti trūkumų (defektų) užfiksavimo ir pašalinimo 
aktą, kuriame nurodoma kokie trūkumai (defektai) buvo užfiksuoti, trūkumų (defektų) pašalinimo tvarka ir 
terminai. 
13.9.7. Tuo atveju jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl trūkumo (defekto) atsiradimo bei garantinių Rangovo 
įsipareigojimų galiojimo konkretaus trūkumo (defekto) atžvilgiu, Šalys šį ginčą įsipareigoja spręsti 
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sudarydamos komisiją, ne mažiau kaip iš 3 asmenų, kurioje būtų po viena kiekvienos Šalies atstovą. 
Komisijos išvada yra privaloma abiems Šalims. 
13.9.8. Jeigu Rangovas nepašalina Statybos darbų trūkumų (defektų) per Bendrosios dalies 9.5. p. arba 
Šalių sudarytame trūkumų (defektų) užfiksavimo ir pašalinimo akte numatytą terminą, Užsakovas turi teisę 
pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis, pašalinti atsiradusius Statybos darbų trūkumus (defektus). Tokiu 
atveju Rangovas privalo atlyginti visas Užsakovo turėtas išlaidas, susijusias su trūkumų (defektų) 
pašalinimu, pagal Užsakovo pateiktą sąskaitą. 

 
 
 
 
 

13.10. Šalių atsakomybė 
 

13.10.1. Jeigu Rangovas:  
13.10.1.1. vėluoja pradėti Statybos darbus ir / arba statybos darbų etapą, jis įsipareigoja mokėti 
Užsakovui 0,2% dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties pagrindu atliekamų darbų kainos, už 
kiekvieną uždelstą pradėti Statybos darbus dieną.  
13.10.1.2. vėluoja baigti Statybos darbus  ir / arba statybos darbų etapą, jis įsipareigoja mokėti 
Užsakovui 0,2% dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties pagrindu atliekamų darbų kainos, už 
kiekvieną uždelstą baigti Statybos darbus (darbų etapą) dieną. Delspinigiai neskaičiuojami, jeigu 
Statybos darbų pabaigos terminas nukeliamas Bendrosios dalies 13.4.12. p. numatytais atvejais. Jeigu 
Rangovas vėluoja baigti Statybos darbus (darbų etapą) ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų, Užsakovas 
turi teisę nutraukti Sutartį Bendrosios dalies 13.11.3.3. p. nustatyta tvarka. 

13.10.2. Rangovui vėluojant atlikti Statybos darbus  ir / arba statybos darbų etapą, Užsakovas ar Užsakovo 
atstovas privalo raštu informuoti Rangovą apie Sutarties pažeidimą ir raštu įspėti apie Sutartyje numatytų 
sankcijų taikymą. 
13.10.3. Jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Rangovu Specialiojoje dalyje nustatyta tvarka ir terminais, 
Užsakovas įsipareigoja mokėti Rangovui 0,2% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, už 
kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. 
13.10.4. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus ir Rangovo perduotus, o Užsakovo priimtus Statybos 
darbus, Rangovas privalo pateikti Užsakovui raštišką pranešimą apie Sutarties pažeidimą ir raštu įspėti 
apie Sutartyje numatytų sankcijų taikymą. Rangovui nepateikus šiame punkte nurodyto pranešimo, 
Bendrosios dalies 13.10.3. p. numatytos sankcijos netaikomos. 
13.10.5. Baudų ar delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo. 
13.10.6. Baudų ar delspinigių suma kiekvienai Šaliai negali viršyti 15 (penkiolika) procentų nuo bendros 
Sutarties kainos, nurodytos Specialiojoje dalyje. 
13.10.7. Užsakovui ir Rangovui susitarus, baudos ir delspinigiai gali būti neskaičiuojami. 
13.10.8. Visas baudas, delspinigius, netesybas ir kitus mokėjimus pagal šią Sutartį dėl jos nevykdymo ir / 
arba netinkamo vykdymo Rangovas privalo sumokėti Užsakovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo 
Užsakovo ar Užsakovo atstovo raštiško pranešimo Rangovui vykdyti šiame Sutarties punkte prisiimtą 
įsipareigojimą. Tuo atveju jei Rangovas nevykdo šiame Sutarties punkte numatyto įsipareigojimo, 
Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti visas baudas, delspinigius, netesybas ir kitus mokėjimus 
pagal šią Sutartį iš Rangovui priklausančių mokėjimų už atliktus Statybos darbus pagal šią Sutartį. 

 

13.11. Sutarties įsigaliojimas, pasibaigimas ir nutraukimo tvarka 
 

13.11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, t.y. kai šalių įgalioti atstovai pasirašys bei antspaudu 
patvirtins Bendrąją, Specialiąją dalis bei visus priedus. 
13.11.2. Sutartis galioja iki pilno ir tinkamo Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 
13.11.3. Sutartis gali būti nutraukta: 
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13.11.3.1. Atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, kuriame išsprendžiami visi su Sutarties nutraukimu susiję 
klausimai; 
13.11.3.2. Užsakovo ar Užsakovo atstovo reikalavimu, jeigu Rangovas ilgiau kaip 7 (septynias) dienas 
uždelsia pradėti vykdyti Statybos darbus. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo 
patirtus nuostolius, susijusius su Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymu. Sutarties 
nutraukimas šiame punkte nurodytu pagrindu įforminamas vienašališku Užsakovo ar Užsakovo atstovo 
raštišku pranešimu apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo tokio pranešimo įteikimo 
Rangovui dienos.  
13.11.3.3. Užsakovo ar Užsakovo atstovo reikalavimu, įspėjus Rangovą apie sutarties nutraukimą prieš 
5 kalendorines dienas, jeigu : 

• Rangovas ilgiau kaip 10 dienų ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja baigti Statybos darbus (darbų 
etapą);  

• Rangovas Statybos darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki Specialiojoje dalyje numatytų 
terminų pasidaro aiškiai negalima; 

• Rangovas Statybos darbus atlieka nesilaikydamas šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimui 
nustatytų kokybės reikalavimų ir nereaguoja į Užsakovo ar Užsakovo atstovo pastabas, 
pareikštas dėl darbų atlikimo kokybės reikalavimų nesilaikymo; 

• Rangovas nevykdo kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir nesiima jokių veiksmų, pašalinti 
savo darbo trūkumus pagal Užsakovo ar Užsakovo atstovo pareikštas pastabas; 

• Rangovas nevykdo gamybinių pasitarimų sprendimų, ar kitų Sutarties sąlygų ar Užsakovo 
atstovo nurodymų. 

Užsakovui nutraukus Sutartį šiame punkte nurodytu pagrindu, Rangovas įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui  baudą, kurios dydis yra 15% Sutartyje nurodytos atliekamų Statybos darbų kainos bei 
atlyginti visus Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Rangovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų 
nevykdymo.  

13.11.3.4. Užsakovo reikalavimu, įspėjus Rangovą apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 20 
(dvidešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už faktiškai 
atliktus Statybos darbus, jeigu darbai atlikti tinkamai ir atitinka Sutarties sąlygas. 

13.11.4. Sutartį nutraukus, Rangovas, ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties nutraukimo 
dienos, privalo atlaisvinti Objektą, pašalinti visus jam priklausančius įrengimus, techniką. Jeigu Rangovas 
neatlaisvina Objekto per šiame punkte nurodytą terminą, jis privalo mokėti Užsakovui 5% dydžio baudą 
nuo Sutarties pagrindu atliekamų Statybos darbų kainos, už kiekvieną uždelstą atlaisvinti Objektą dieną. 

 

13.12. Nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybės 
 

13.12.1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį 
nevykdymą arba netinkamą vykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo (force 
majeure), būtent: gamtos ir kitų stichinių nelaimių, karo, streikų ar masinių riaušių (sąrašas išbaigtinas), 
kurių Šalys negalėjo nei numatyti, nei teisėtomis, nei įmanomomis priemonėmis įveikti. 
13.12.2. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą grindžia force majeure 
aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį, ir pastarajai pareikalavus 
pristatyti dokumentą, išduotą kompetentingo organo ir patvirtinantį force majeure aplinkybių atsiradimą. 
13.12.3. Pasibaigus force majeure aplinkybių veikimui, Šalis, kurios atžvilgiu jos veikė, privalo nedelsiant 
apie tai informuoti kitą Šalį. 
13.12.4. Pradėjus veikti force majeure aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo laikas 
nukeliamas tiek, kiek veikia ši aplinkybė ir jos pasekmės. 
13.12.5. Jei force majeure aplinkybės veikia daugiau nei šeši mėnesiai, tai kiekviena Šalis turi teisę 
nutraukti šią Sutartį, bet nei viena Šalis tokiu atveju neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolius dėl 
įsipareigojimų nevykdymo. 
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13.13. Kitos sąlygos 
 

13.13.1. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik tuomet, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti 
Šalių įgaliotų atstovų bei patvirtinti Šalių antspaudais. 
13.13.2. Šalys susitaria, kad Sutarties vykdymo metu bet kuri Šalis galėjo / gali atskleisti kitai Šaliai 
informaciją, kurią ji laiko privačia ir konfidencialia apie savo bendrovę bei jos veiklą. Šalys sutaria 
išlaikyti visos konfidencialios informacijos bei šios Sutarties ir jos nuostatų konfidencialumą Sutarties 
galiojimo metu. Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik esant raštiškam 
kitos Šalies prašymui bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais. 
13.13.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, po 
vieną kiekvienai iš Šalių. 

 
 
 

 
Sutartis sudaryta ir Šalių pasirašyta du tūkstančiai septintųjų metų  

............... mėnesio ........ dieną 

 
Sutarties Šalių parašai 

 
Užsakovas Rangovas 
  

___________________________ ____________________________ 
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Išvados 
1.    Nepaisant objektyvių priežasčių nulemto Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių atsilikimo nuo ES šalių, pastarųjų 

devynerių metų raida parodė, kad Lietuva, Latvija bei Estija sugeba savarankiškai  sėkmingai vystytis. Pagal daugelį 
ekonominių rodiklių jos priartėjo ar net aplenkė labiausiai išsivysčiusias RCE šalis. 

2.  Spartus paslaugų dalies BVP augimas Lietuvoje užtikrino skirtumo tarp santykinės paslaugų dalies Lietuvoje ir ES 
šalyse spartų mažėjimą. Tačiau gausus žemės ūkio subsidijavimas negali būti vertinamas teigiamai, ypač žvelgiant į 
ilgalaikę perspektyvą. 

3.  Nors Lietuvos nuostoliai 1998 m. dėl krizės apytiksliai galėtų būti vertinami tik 920 mln. Lt, jos ilgalaikės 
pasekmės bus gerokai rimtesnės. Daugiausiai jos paveiks transportą, statybą ir žemės ūkį. Problemų gali iškilti ir 
bankams, nepaisant 1998 m. pasireiškusio minimalaus poveikio. 

4.  Išliekanti didelė (viršijanti ES vidurkį) pelno dalis BVP rodo, kad nepaisant prasidėjusio tam tikro pelno dalies 
mažėjimo darbo užmokesčio sąskaita, bendras Lietuvos ekonomikos pelningumas išlieka pakankamai geras. 

5. Projektu statyboje turi rūpintis visi šio proceso vykdytojai - tiek statytojas, tiek rangovas, tiek projektuotojai ir 
gamintojai bei kiti projekto dalyviai. Tik tokiu būdu bus pasiektas projekto konsensusas kokybėje, kainoje ir 
spartoje. 

6. O "šventąją statybos trejybę" - Kokybę, Laiką ir Kainą suderinti jums padės kompetetingi konsultantai, turintys 
projektų patirties bei organizacinių ir vadybinių sugebėjimų. Pasinaudojant statybos projektų vadybos programine 
įranga galima palengvinti procesų valdymą, kontroliuoti projekto biudžetą, stebėti eigą, planuoti rezervus, 
perplanuoti kalendorinius grafikus, tiksliai paskirstyti darbininkų atlyginimus, sukontroliuoti subrangovus ir kitus 
projekto dalyvius. 

7. Statybos teisinės bei vadybos konsultacijos atsiperka su kaupu, ypač kai yra teisingai sudarinėjamos rangos sutartys. 
8. Regiono statybos konsultacinės įmonės tikrai gali rimtai padėti ne tik subrangovų parinkime, bet ir sutarčių su 

tiekėjais sudarymo etape, vietovės analizės etape bei kitose projekto stadijose. Tokia įmone už jus gali laiduoti net 
sudarant kredito linijas su gamintojais ir tiekėjais. 

9. Statybos brokeringas tampa vis populiaresnis Lietuvoje, o Europoje tokios kompanijos jau yra įgavusios visišką 
pasitikėjimą ir tai yra rinkos dalis, kuri, be abejonės, statyboje privaloma. 

10. Komunikate nustatomi gamybos pramonės šakų pramonės politikos darbo matmenys ateinantiems metams. Tokiu 
būdu Komisija laikosi savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal veiksmų programą augimui ir užimtumui skatinti, 
prisidėti prie tvirtos pramoninės bazės kūrimo. Kad tai pasiektų, ji imsis būtinų veiksmų pagrindinėms gamybos 
pramonės sąlygoms pagerinti ir įvairių politikos sričių darnai užtikrinti. Horizontalios ir sektorių iniciatyvos, 
pateiktos šiame komunikate, turėtų papildyti veiksmus valstybių narių lygmeniu siekiant padėti spręsti pagrindinius 
uždavinius, su kuriais susiduriama įvairiuose gamybos pramonės sektoriuose. Prireikus šį požiūrį reikės išplėsti 
atliekant tolesnę analizę bei teikiant pasiūlymus dėl konkrečių politikos krypčių ir veiksmų. Darbo metmenų vidurio 
laikotarpio peržiūra bus atlikta 2007 m. numatytame komunikate, kuriame bus pateikta ataskaita apie pirmiau 
pateiktos darbo programos pažangą ir svarstoma galimybė toliau plėsti veiklą, kad ji apimtų ir kitus ekonomikos 
objektus, tokius kaip, pavyzdžiui, aplinkosaugos technologijos. 

11. Sektoriaus veiksmai apima tik tiesiogiai su nustatytais uždaviniais susijusius tyrimus ir veiksmus, išskyrus, jeigu 
nustatyta kitaip horizontaliaisiais veiksmais. Integruotas Europos požiūris į pramoninius mokslinius tyrimus ir 
naujoves dėl savo pobūdžio bus taikomas visuose sektoriuose. 

 
Pabaigos žodis 

 
Šioje knygoje pateikta pagrindinė informacija ir žinios apie statybos rinką Europoje, įmonę kaip sistemą, įmones ir 

jų rūšis, statybą, statybos organizavimo formas ir marketingą, investicijų efektyvumą, darbo ekonomiką ir darbo 
užmokestį, sąmatų sudarymą, kainodarą ir pastato sutartinę vertę, įmonių veiklos įvertinimą, apskaitą ir auditą, mokslo ir 
technikos pažangos prognozavimą, gamtos išteklius, statybos ir nekilnojamojo turto šakos modeliavimą, statybą žinių 
ekonomikos sąlygomis. 

Statybos šaka nėra vienalytė. Joje vykdoma įvairiapusė veikla: kelių tiesimas, pramoninių, komercinių ir 
gyvenamųjų pastatų, tiltų statyba, pastatų atnaujinimas ir eksploatavimas, statybinių medžiagų gamyba ir pan. Statybos 
šakos veikloje dalyvauja daugybė projektuotojų, rangovų, tiekėjų, statybos gaminių gamintojų, eksploatavimo ir kitų 
organizacijų. Šios organizacijos gali būti smulkiosios, vidutinio dydžio, didelės, profesiniai susivienijimai ir pan. 
Keičiantis vidaus ir tarptautinei padėčiai (Lietuvai tapus ES nare ir sėkmingai skverbiantis į jos rinkas, dalyvavimas 
Pasaulio prekybos organizacijoje), vis sparčiau vykstant pasaulio globalizacijai, technologijos pažangai, statybai keliami 
vis didesni reikalavimai. Šie pokyčiai lemia vis didesnę konkurenciją, kurią turi atlaikyti Lietuvos statyba, tampanti vis 
efektyvesne, labiau inovacine bei konkurencingesne, turinti siekti naujų galimybių ir ieškoti naujų rinkų. Esant tokiai 
situacijai, vienas iš racionaliausių būdų statybos organizacijoms išgyventi konkurencinėje kovoje ir efektyviai vystytis 
yra spartesnis inovacijų ir naujausių technologijų (žinių ekonomika, intelektualios, satelitinės ir robotų technologijos, 
pastato gyvavimo proceso integruotas projektavimas ir pan.) diegimas statybos šakoje. 
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Išsivysčiusiose pasaulio valstybėse ekonominė, politinė, teisinė, socialinė, techninė ir technologinė aplinka verčia 
tradicinį statybos verslą vienokiu ar kitokiu mastu integruotis į žinių ekonomiką. Pagrindinės priežastys, verčiančios 
didinti Lietuvos statybos verslo efektyvumą šios. 

• Rinkos ir ekonominis spaudimas: stipri konkurencija, globalinė ekonomika, regioniniai prekybiniai susitarimai, 
žema darbo jėgos kaina kai kuriose šalyse, dažni ir reikšmingi pasikeitimai rinkose, padidėjusi vartotojų galia. 

• Socialinės aplinkos ir makrolygio kompleksiškumas ir sudėtingumas: besikeičiantis darbo jėgos pobūdis, 
valstybės reguliavimo panaikinimas, valstybinių subsidijų mažinimas, padidėjusi teisinių klausimų svarba, padidėjusi 
socialinė organizacijų atsakomybė, staigūs politiniai pokyčiai. 

• Technologinis spaudimas: greitas moralinis technologijų nusidėvėjimas, padidėjusi inovacijų ir naujų 
technologijų reikšmė. 

Šiuo metu labiausiai išsivysčiusiose pasaulio šalyse statybos versle sparčiai plėtojasi žinių ekonomika, 
intelektualios, satelitinės, robotų ir kitokios technologijos, kaupiama milžiniška informacija ir sudaromos žinių bazės, 
kurių pagrindu tūkstančiai aukštos kvalifikacijos specialistų internetu parduoda savo patirtį ir žinias už santykinai žemą 
kainą.  

Žinių ekonomikos sąlygomis statybos versle kaupiamos išreikštinės (pavyzdžiui, sąmatos, kainoraščiai, 
konstruktyvinių sprendimų (sienų, langų, grindų ir t. t.) techniniai, ekonominiai ir kokybiniai rodikliai) ir neišreikštinės 
(sugebėjimai, kompetencijos, patirtis, organizacijos kultūra, neformalios ir neužfiksuotos procedūros, įgūdžiai, 
neformalūs organizacinių ryšių tinklai, intelektinis organizacijos kapitalas, idealai, vertybės, emocijos) žinios: 

• Kaupiama informacija ir žinios apie statybos šakos dalyvius (potencialius darbininkus (mūrininkai, tinkuotojai ir 
pan.), projektuotojus, statybinių medžiagų gamintojus, tiekėjus, pardavėjus, rangovus, pastatų naudojimo organizacijas, 
finansų institucijas, savivaldybes), jų tikslus (ekonominiai, socialiniai, moraliniai, teisiniai, kokybiniai ir kt.) ir 
galimybes. 

• Informacija ir žinios apie makroaplinką: vyriausybės vykdoma politika (struktūriniai fondai, regioninės paramos 
programos, konkurencijos reguliavimas, lengvatiniai kreditai, mokesčių lengvatos, vyriausybiniai užsakymai), teisiniai ir 
norminiai dokumentai, reglamentuojantys statybos šakos veiklą, mokesčių sistema, kreditų gavimo tvarka, aplinkos 
užterštumas, palūkanų normos, papročiai ir tradicijos, draudimo sistemos, socialinė politika, infliacija, rinka, nedarbo 
lygis, darbo jėgos kvalifikacija, darbo užmokesčio lygis, darbo įstatymai, aplinkosauga, vietinių išteklių buvimas ir t. 
t. 

• Informacija ir žinios apie mikroaplinką: žemės sklypų ir pastatų kainos, statybos vietovės socialinė ir fizinė 
infrastruktūra, esamos statybos informacinės sistemos, statybos šakos organizacijų susivienijimų veikla ir pan.  

• Informacija ir žinios apie pastato gyvavimo procesą: tikslų nustatymas, projektavimas, renovacija, naudojimas, 
pastatų ūkio valdymas, nugriovimas ir utilizavimas. Šiuos procesus galima nagrinėti dar detaliau. 

Ateityje kaupiant ir įsisavinant aukščiau paminėtas išreikštines ir neišreikštines žinias bus sudarytos vis geresnės 
sąlygos statybos profilio studentams geriau suprasti Europos statybos rinką, įmonę kaip sistemą, įmones ir jų rūšis, 
statybą, statybos organizavimo formas ir marketingą, investicijų efektyvumą, darbo ekonomiką ir darbo užmokestį, 
sąmatų sudarymą, kainodarą ir pastato sutartinę vertę, įmonių veiklos įvertinimą, apskaitą ir auditą, mokslo ir technikos 
pažangos prognozavimą, gamtos išteklius, statybos ir nekilnojamojo turto šakos modeliavimą, statybą žinių ekonomikos 
sąlygomis. 
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