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6. Skolintis ar taupyti?

Kaip žiurkėnui nuspręsti, ar pinigų susitaupyti ar pasiskolinti? 
Mėlyna spalva nuspalvink, kuriais atvejais jis pats gali 
susitaupyti pirkiniui ir skolintis tikrai neverta.

Gydytojas paskyrė vartoti brangius vaistus.

Atmink! Pinigų skolinamės tada, kai apskaičiuojame, jog 
greitai sutaupyti nepavyks, o pirkinys yra būtinas (tai mūsų 
poreikis, o ne noras). Taip pat tada, kai pinigų reikia dėl 
sveikatos būklės.

Paskola – tai pinigų suma, kurią bankas skolina žmogui.
Šis įsipareigoja grąžinti pasiskolintus pinigus ir sumokėti 
papildomą mokestį už suteiktą paslaugą.

Visai netyčia sugedo 

virš Hamsterio 

gyvenančių kaimynų 

skalbyklė ir iš jos 

išsiliejęs vanduo 

užpylė žiurkėno 

butą. Suprasdamas, 

kad buto remontui 

sutaupytų pinigų 

dar neužteks, o 

remontuoti reikia 

skubiai, Hamsteris 

kreipėsi į keletą bankų 

dėl paskolos.

Suplanavęs savo biudžetą Hamsteris pagaliau ėmė taupyti. 
Bet... kaip dažnai gyvenime nutinka, netikėtai jam prireikė 
didelės pinigų sumos. Visgi skubotų sprendimų priimti 
nederėtų, tad Hamsteriui pravers tavo pagalba.

Planuoja įsigyti namą.

Nori nusipirkti naujausią žaidimų kompiuterį.

Ketina išvykti pailsėti į Tailandą.

Nori vasarą vykti į festivalį.
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Kada Hamsteriui reikėjo mokėti, o kada – ne? Pažymėk v.

Vienas prekes ir paslaugas teikia verslas, kitas – valstybė.
Valstybės teikiamos prekės ir paslaugos vadinamos 
visuomeninėmis. Jos yra prieinamos visiems, už jas nereikia 
mokėti.

Namie įsivedė belaidį internetą.

Bibliotekoje naudojosi kompiuteriu.

Išsinuomojo paspirtuką.

Važiuodamas įkrito į šaligatvio duobę  
ir susižeidė. Gydytojas Hamsterį apžiūrėjo 
ir sutvarstė žaizdas.

Kelininkai užtaisė gatvės duobę.

Reikėjo  
mokėti 

Nereikėjo  
mokėti 

Kuriose iš šių vietų prekes parduoda ir paslaugas teikia 
verslas? Apibrėžk.

PICERIJA  KIRPYKLA  BIBLIOTEKA  VIEŠA ŽAIDIMŲ

AIKŠTELĖ  BASEINAS SPORTO KLUBE

Kaip manai, ko siekia verslas siūlydamas šias prekes ar 
paslaugas?

Ko reikia norint įsigyti šias prekes ar paslaugas?

Įsižiūrėk į paveikslėliuose pavaizduotus paslaugų teikėjus.
Ar visiems žmonėms reikalingos jų teikiamos paslaugos?

Kodėl? 

Kodėl šias paslaugas teikia valstybė, o ne verslas?



Obuoliai               0
,99 Eur

Morkos                 
0,79 Eur

Moliūgų sėklos     0,79 Eur

Tarpinė suma                
     2,57

                 
     PVM  Be PVM  Su PVM

A = 21,00 %  0,45   2,12     2,57

Mokėti               
                  2,57

Mokėta (grynieji)             
 5,00

Grąža (grynieji)             
      2,43
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Ar žinai, kad mokesčius moki 
ir tu? Pirkdamas kramtomąją 
gumą, kompiuterį ar 
spragėsius kino teatre, moki 
valstybei mokesčius, šiuo 
atveju – pridėtinės vertės 
mokestį, kuris sutrumpintai 
vadinamas PVM.

AR ŽINAI?

Kaip manai, ar pritaikysi šio 
skyriaus žinias? Jei taip, kur? 

Lipdukų puslapyje pasirink 
lipduką, kuris geriausiai 
atspindi tavo nuomonę,  
ir priklijuok.

10. Kaip šalys 
bendradarbiauja?

Kartą Hamsteris nusprendė susitvarkyti spintą. Pats metas 

pažiūrėti, ar nėra kokių nebenešiojamų drabužių, kuriuos būtų 

galima parduoti ir užsidirbti šiek tiek pinigų! Apžiūrinėdamas 

drabužius jis pastebėjo keistą dalyką – jie visi pagaminti 

užsienyje. Žiurkėnas susimąstė, kodėl taip yra. Kad prekės 

būna ne vien lietuviškos, jis jau ir anksčiau pastebėjo. Žino, 

kad iš kitų šalių atgabenama įvairių vaisių, tačiau daug jo 

vartojamų maisto produktų, tarkim, pienas, jogurtas, duona, 

gaminama Lietuvoje. Visiškai kitaip yra su drabužiais: spintoje 

žiurkėnui nepavyko rasti nė vieno lietuviško!

•  Kurioje nors šalyje pagamintų 
prekių išvežimas parduoti į kitas 
šalis vadinamas eksportu. 
Pavyzdžiui, Lietuva kitoms 
valstybėms parduoda pieno 
produktus, baldus.

•  Prekių atvežimas parduoti iš 
kitų šalių vadinamas importu. 
Pavyzdžiui, nemažai mūsų 
dėvimų drabužių į Lietuvą 
atkeliauja iš Bangladešo, o 
dauguma tulpių – iš Nyderlandų.


