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Išgirstas pokalbis

- Močiute, nupirk man šį naują Logo žaidimą.

- Negaliu, anūkėli, jis labai brangus, neturiu tiek pinigų.

- O tu nueik į bankomatą ir išsiimk pinigų, kiek reikia.

- Neduos bankomatas man pinigų. Jis yra banko 
nuosavybė ir išduoda pinigų tik tiems, kurie iš anksto 
savo pinigus yra atidavę tam bankui. Aš nesu jam 
atidavus.

- O kodėl tu, ar mūsų šeima neturi savo bankomato, 
kuris visada duotų mums pinigų tiek, kiek mums reikia.

- Ką tu, vaikeli, mes gi ne bankas, - bankomato turėti 
negalime. Mums dėl pinigų reikia daug dirbti ir taupyti.
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Gal berniukas buvo teisus?

• Jei žmonės turėtų susikūrę savo ar 

šeimos teisingai ir efektyviai veikiančias 

„pinigų mašinas“, jie savo finansines 

problemas galėtų spręsti daug 

lengviau.

• Pinigų mašina – tai priemonių ir būdų 

visuma, generuojančių pajamas.

• Ją gali sudaryti ir pajamų šaltiniai.
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Įsivaizduojamas Bankomatas

• Vienu iš pinigų mašinos variantų galėtų 
būti ir bankomatas, kuris savyje turėtų 
kažkokius pajamų šaltinius.

• Imkime ir apmąstykime, kokias 
funkcijas turėtų atlikti toks asmeninis 
„bankomatas“, kad iš jo galima būtų 
pasiimti pinigų tiek, kiek reikia 
gyvenimui.

•
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Trys pagrindinės jo funkcijos

1. Piniginės funkcija, iš kurios patogiai ir 
greitai galima būtų pasiimti pinigų 
einamosioms išlaidoms, kurias tenka 
atlikti iki eilinės „pajamų dozės“ (algos, 
komisinių ar pensijos).

2. Taupyklės veikla, kuri taupo , kaupia ir 
apsaugo pinigus brangiems pirkiniams 
bei įvairių tikslų įgyvendinimui ateityje.

3. Investicinių pajamų generavimas iš 
įvairių bei alternatyvių (diversifikuotų) 
„įdarbinto“ kapitalo šaltinių. 



Šeimos bankomato sandara
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Trys bankomato aukštai
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Pirmojo aukšto pinigai

• Pirmajame aukšte veikia piniginė, kuri 

simbolizuoja veiklos pinigų valdymą ir 

jo rezultatą

• Pagrindiniu pinigų joje valdymo įrankiu 

yra biudžetas, kurio uždavinys  -

užtikrinti pinigų srautą.

• Į piniginę gali patekti trijų kategorijų 

pinigai: gauti, uždirbti, užgrobti. 
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Septynios pajamų didinimo 

pakopos
1. Sužinoti apie visus pinigų pasitelkimo šaltinius ir būdus. 

(Žinojimas)

2. Išsirinkti bent 3 sau geriausius ir tinkamiausius pajamų 
šaltinius ne tik šiuo metu, bet ir ateityje. (Tikslas)

3. Susirasti partnerius , padėsiančius įgyvendinti tą Tikslą. 
(Partneriai)

4. Sudaryti programą ir detalų planą Tikslui pasiekti. 
(Planas)

5. Nuolat lavinti savo gebėjimus generuoti pajamas. 
(Gebėjimai)

6. Įsigyti priemonių, didinančių pajamų generavimo 
efektyvumą (Kapitalas)

7. Atkakliai vykdyti užsibrėžtus veiksmus (Veiksmai)
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Antrojo aukšto pinigai

• Jame atliekamos efektyvios taupyklės 
funkcijos.

• Tokia taupyklė privalo ne tik sukaupti 
pinigų įvairioms ateityje numatomoms 
išlaidoms, bet ir apsaugoti juos nuo 
praradimų bei nuvertėjimo.

• Ta taupyklė dar turi apdrausti jos 
savininkus nuo galimų didelių grėsmių ir 
nelaimių ateityje.
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Trečiojo aukšto priemonės

• Trečiąjį šeimos bankomato aukštą turi 
užpildyti investicinės nuosavybės rūšys,  
priskiriamos finansiniams aktyvams, kurie 
generuoja nuolatinius papildomų pinigų 
srautus, viršijančius jų nusidėvėjimo 
(nuvertėjimo) kompensacijos bei 
eksploatacijos sąnaudas.

• „Aktyvai – tai kas papildo mūsų kišenes 
pinigais, o pasyvai– tai, kas ištraukia mūsų 
pinigus“                                     / R. Kijosakis/
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Trečias aukštas – kapitalo veiklai

• Kapitalą sudarančios investicinės priemonės, 
kuriomis galima būtų užpildyti savo bankomato 
trečiąjį aukštą yra šios:

1. Intelektinė nuosavybė ir intelektinis kapitalas.

2. Paskolinti už palūkanas ar kitokią investicinę 
grąžą duodantys pinigai.

3. Nekilnojamas turtas.

4. Aukso, sidabro dirbiniai ir kitos gėrybės, 
naudojamos spekuliacijoms.

5. Vertybiniai popieriai.

6. Nuosavas verslas.
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Gyvenimo gerovės lygiai:

1. Žemiausią jos lygį lemia egzistencinės
(ar išgyvenimo) sąlygos ir priemonės. 
Šiame lygyje veikia mažų pajamų 
šaltiniai, kurie gali aprūpinti tik 
minimalias išgyvenimo reikmes.

2. Antrąjį lygį charakterizuoja finansinio 
saugumo priemonės, kurias sudaro 
ženklios pajamos ir sukauptos 
atsargos. 
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Trečiasis gyvenimo gerovės lygis

• Trečias, aukščiausias gyvenimo gerovės 
lygis apibrėžiamas finansinės 
nepriklausomybės ar net finansinės laisvės 
sąlygomis. 

• Pagrindinis finansinės nepriklausomybės 
veiksnys – nepriklausomybė nuo darbo 
prievolės. 

• Ji pasireiškia tada, kai gyvenimo reikmes 
galima tenkinti iš sukauptų atsargų, turto 
bei pasyviųjų pajamų šaltinių, kurias 
formuoja įdarbinto kapitalo investicinė 
grąža.
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Šeimos bankomato įtaka 

gyvenimo gerovei



Šeimos narių naudojimosi 

jos bankomatu
taisyklės
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Pirmasis šeimos finansinis 

uždavinys

1. Pirmiausiai visa šeima privalo susikurti 
bendrą šeimos „pinigų mašinos“ VIZIJĄ.

2. Po to būtina įvardinti turimus ir siekiamus 
susikurti pajamų šaltinius.

3. Reikia aptarti ir įvertinti išlaidų šaltinius 
bei numatyti jų valdymo būdus.

4. Kartu reikia aptarti ir paskirstyti šeimos 
narių atsakomybę už pajamų 
generavimą ir išlaidų valdymą. 
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Antrasis šeimos finansinis 

uždavinys

1. Aptarti ir įvertinti kiekvieno šeimos 

nario finansinį išprusimą.

2. Pasirinkti ir sudaryti konkrečias 

kiekvienam finansinio intelekto 

ugdymo programas.

3. Pradėti jas vykdyti ir rezultatus 

reguliariai aptarti Šeimos taryboje.



WWW.TURTEJIMOAKADEMIJA.LT

Trečiasis šeimos finansinis 

uždavinys

1. Kiekvienam šeimos nariui prisiimti 

įsipareigojimus apie savo indėlį į 

Šeimos bankomatą.

2. Numatyti skatinimo priemones.

3. Vykdyti finansinio intelekto ir finansinės 

gerovės pokyčių monitoringą.



Toje kiekvienai šeimai 

ypatingai naudingoje veikloje

geriausias partneris


