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I

ketuodavo nauj! preki! katalog". Prireikus 
fotografuodavo prekes. Jam pakluso IT sis-
temos ir vietos tinklas. 

Svarbiausia, Jonas tur#jo ger" lie$uv% ir aki-
mirksniu %gydavo kit! pasitik#jim". &mon#s 
ka$kod#l i' jo $idinius pirko. Ilgainiui u$-
dirbdavo tiek daug komisini!, kad vir'inin-
kas taupymo sumetimais paauk'tino j% vado-
vauti visam pardavimo skyriui. 

Eidamas naujas pareigas %gijo nauj" %prot% – 
ne'tis darbo namo. Per pirm"sias skyriaus va-
dovo atostogas paai'k#jo daiktas, kur% Jonas 
pirmiausia pasiimt! % negyvenam"j" sal" – ne-
'iojamasis kompiuteris. Atostogos parod#, kad 
jos buvo klaida. Po de'imties dien! gr%$(s % dar-
b" m)s! herojus suprato, kad atostogavo ne jis 
vienas: visas skyrius tai s#kmingai dar# biure. 
Ta proga atleido vien" velt#d%, o pats per#m# 
visas jo u$duotis. Atsakomyb#s jausmas buvo 
antras dalykas, Jon" lydintis visur (pirmasis, 
kaip sakiau, buvo kompiuteris). Verta pamin#ti, 
kad po pirm!j! nes#kming! atostog! Jonas 
niekada neatostogavo: kad atsip)st!, u$tekdavo 
savaitgali! ir komandiruo*i!. 

Per ketverius metus nepanaudotos atosto-
gos pravert#, kai Jonas nusprend# i'eiti i' dar-
bo. Mintis palikti pirm"j" savo darboviet( 
kirb#jo nuo susitikimo su galv! med$iotojo-
mis. T"kart 'ios pasi)l# jam +, t)kst. atlygi-
nim" ir vadybininko savo 'alyje pozicij" ats-
tovaujant pasaulinei kamin! -rmai. Kai tau 
./-eri, yra apie k" pasvarstyti, net jei kamin! 
-rmos -liale vadovausi trij! $moni! (%skai-
tant save) kolektyvui. 

Jausdamas atsakomyb( u$ savo skyri!, Jo-
nas, $inoma, pasi)lymo atsisak#, nes dar buvo 
nesp#j(s atau'ti projektorius, demonstrav(s 
naujus $idini! pardavim! tikslus. Juk negali 
mesti savo b)rio naujo m)'io prad$ioje. Ta-
*iau mintis, kad rinkoje Jonas vertas dukart 
daugiau nei gauna dabar, jo nebeapleido.

Pirmuosius pinigus de!imtokas Jonas u"dirbo mokykloje 
i!leid#s laikra!t$. Numeris kainavo lit%, ir pardav#s 200 
egzempliori& gal'jo du m'nesius oriai gyventi be mamos 
ki!enpinigi&. Leidybos s%naud& nepatyr', nes Jono teta dirbo 
valdi!koje $staigoje bud'toja, atsakinga u" patalp&, kuriose, be 
kita ko, stov'jo veikiantis kopijavimo aparatas, saugum%. Tuomet 
Jon% pirm% kart% ka"kas pavadino smulkiu verslininku.

Atsakomyb!s 
jausmas buvo 
antras dalykas, 
Jon" lydintis 
visur.

N E R I US JA S I NAV I! I US 
M I N DAUGA S VOL DE M A R A S

                         
  ,  -
  tikisi jame rasti 
savo pavard(, o nerad( nusivilia. Tod#l arti-
miausiame numeryje prad#jo spausdinti tarp-
klasini! krep'inio var$yb! statistik" – kas 
kiek %met# ta'k!. Prie nepasi$ym#jusi!j! pa-
vard$i! Jonas sura'ydavo nulius. Herojai pir-
ko, ir Jonas pardav# 0,, egzempliori!. Tai 
buvo pirmoji pamoka, kaip svarbu atsi$velgti 
% klient". 

Ma$daug 1, numeri! nupirkdavo mokyto-
jai. Vieni – i' solidarumo, kiti – i' gailes*io, 
treti – nor#dami pademonstruoti mokantys 
skaityti. Akivaizdu, jie nepirko d#l turinio. 
Tod#l Jonas %ved# speciali" laikra'*io kain" 
mokytojams – . litai. Pardavimai mokytoj! 
kambaryje d#l to nesuma$#jo, pajamos i' 'io 
segmento padvigub#jo. Pirmoji rinkos seg-
mentavimo pamoka.

Tuomet Jonas nutar# $engti kit" verslo pl#t-
ros $ingsn%. Rizikuodamas tetos karjera, tira-
$" padidino iki 1,, egzempliori!. Platinti 
pasamd# dvi mergaites i' 2C ir pa$ad#jo po .1 
litus kiekvienai u$ +,, parduot! numeri!. 
Taip jis suk)r# pirm"sias darbo vietas, tegu ir 
dienos trukm#s. Mergait#s, deja, per vis" die-
n" pardav# vos po kelis numerius ir gr"$inu-
sios tira$" pareikalavo sumok#ti $ad#tus .1 
litus. Jos juk vis" dien" sunkiai dirbo ir nekal-
tos, kad $mon#s nepirko. Kod#l pats Jonas 
pardav# visus numerius, jos ne$inan*ios. Taip 
Jonas gavo did$iausi" verslo pamok": niekuo 
negali pasitik#ti, tik savimi!

Po universiteto metus padirb(s $idini! par-
davimo vadybininku suprato gebantis daug. 
Jis mok#jo „skaityti“ pirk#jus ir i'man# tech-
nologij". S"mat" geb#jo sudaryti be kalkulia-
toriaus. Jis pats suprogramavo nauj" kompa-
nijos tinklalap%. Nesunkiai kas ketvirt% suma-

Smulkiojo verslo 
prakeiksmas

NUOSAVO VERSLO 
DA!NIAUSIAI IMASI 
!MON"S, TURINTYS 
!VAIRI" GEB#JIM" IR 
VERSLUMO GEN$. 
B%DAMI 
PERFEKCIONISTAI, JIE 
NEPASITIKI KITAIS, TAD 
NETAUSODAMI SAV&S 
DIRBA PATYS. „ M AT T O N 

I M A G E S “  N U O T R .
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Vilkas negali gyventi b!doje 

Taip jis ir pasak# pirmajam ir paskutiniam 
savo bosui gyvenime, kai u$#jo % kabinet" 
prane'ti sprendim". Jis i'einantis dirbti sau, 
nes nori i'm#ginti save kaip verslinink". Jo-
nas nepamena, ar vir'ininkui kalb#jo, kad jei 
jau arti kasdien nuo gaid$i! ligi „Panoramos“, 
tai geriau arti sau. U$tat gerai pamena, kad 
gra$iai i'siskyr# 'ali! sutarimu ir gavo / m#-
nesi! i'eitin(. To pakako naujos -rmos %stati-
niam kapitalui ir pragyvenimui tuo atveju, jei 
verslas nenusisekt!. Be to, vir'ininkas sak#, 
kad jei nepavyks, jis visada gali gr%$ti. 

T"kart Jonas gavo dar vien" pamok": nie-
kada neu$daryk vis! dur!, palik ply'el% su-
gr%$ti. Ta*iau jis ne$inojo, kad kelias atgal – i' 
nuosavo verslo % samdom" darb" – neegzis-
tuoja. I'tr)k(s % mi'k" vilkas niekada negr%' % 
b)d". Ie'kos kitos gaujos, jei nepritaps. 
Kauks, jei badaus. Ta*iau % b)d" negr%'.

Penkeri verslininkyst#s metai prab#go lyg 
futbolo -nalin#s rungtyn#s: daug veiksmo, 
sm)gi!, d$iaugsmo, nusivylimo. Teko daryti 
keitim!, r#kti ant idiot!, kai kam parodyti 
raudon" kortel( u$ nesporti'k" elges%, pa*iam 
$aisti visose pozicijose, mu'ti %var*i!, j! pra-
leisti, m#gautis $i)rov! plojimais ir nuleisti 
galv" jiems 'vilpiant. Tokiais $od$iais Jonas 
band# paai'kinti dabartiniams moksleiviams, 
k" rei'kia b)ti verslininku. 

Kvietimas vesti verslumo pamok" Jonui 
buvo netik#tas. Juk tarp jo mokyklos absol-
vent! yra kur kas daugiau u$ virtuv#s bald! 
%mon#s savinink" pasiekusi! $moni!. Vienas 
dirba viceprezidentu telekome. Kitas vado-
vauja elektros tinklams. Tre*ias yra )kio vice-
ministras. 3iuos tris da$nai matydavome 
„Verslo $ini!“ puslapiuose, prie'ingai nei 
Jon", t"kart apskritai pirm" kart" gyvenime 
pakviest" papasakoti apie savo versl". 

Vienos moksleiv#s klausimas privert# Jon" 
pavartyti akis prie'ais vis" akt! sal(: „Tai kas 
laim#jo 'ias futbolo rungtynes?“ Mergait#, 
pana'i % laikra'*io pardav#j" i' praeities – 2C, 
kal# verslininkui % smegenis lyg meteoritas, 
kuri! 'imtai praskrieja &em(. O 'is pataik#. 

Jei pasakyt!, kad laim#jo, b)t! netiesa. 
Kadaise dirbdav(s iki „Panoramos“, jau pen-
ket" met! Jonas kompiuter% u$daro tik prie' 
mieg". Darboholizmo ilgamet# draug# nepa-
kent#: kol draugavo, n# sykio kartu nei'va$ia-
vo atostogauti. Tiesa, Jonas buvo pasi#m(s 
brangi"j" % bald! parodas Frankfurte ir Mila-
ne. Jis vis kartodavo, kad tuoj tuoj pavyks 

prasiver$ti, bet prasiver$davo ne verslas, o 
pyk*iai. 

Galiausiai ji liep# pasirinkti: arba ji, arba 
darbas. Jonas, $inoma, pasirinko j", ta*iau 
visk" sugadino, kai po susitaikymo vakarie-
n#s trumpam atsivert# kompiuter%. Jis tur#jo 
baigti kurti projekt" klientui, nes jau dvi die-
nas v#lavo. Niekas kitas jo -rmoje nemok#jo 
rengti projekt! taip gerai, kaip jis. &od$iu, 
draug# pasi)l# jam gyventi su savo klientais ir 
i'#jo. 

Ta*iau jei pasakyt!, kad pralaim#jo, taip 
pat b)t! netiesa. Verslininko statusas visuo-
men#je. Naujas butas &v#ryne, nupirktas su 
gan nedidele paskola. Pirmieji metai iki kri-
z#s buvo labai pelningi, tad pavyko sukaupti. 
Juodas „Mercedes“ visureigis. 4sigytas i'per-

kamosios nuomos b)du, ne pats naujausias, 
ta*iau eismo dalyviai elgiasi pagarbiai. M#ne-
sin#s pajamos gal ir ne tokios, kokias kadaise 
si)l# kamin! -rma, ta*iau didesn#s, nei gau-
davo prekiaudamas $idiniais. Be to, yra nauja 
draug#, kur kas geriau suprantanti, kokia 
nuolatin# %tampa ir atsakomyb# slegia jos i'-
rinkt"j%. 

K" atsakyti moksleivei? 
„Tai tebuvo pirmasis k#linys. Kol kas lygio-
sios“, – i'tar# m)s! Jonas. Vaik! auditorijai 
tokio atsakymo pakako. Laim#, niekas nepa-
klaus#, kokios taktikos laikysis Jonas antraja-
me k#linyje. Atsakymo jis ne$ino iki 'iol. 

D#kodama Jonui u$ paskait#l(, mokytoja 
negail#jo gra$i! $od$i!. Paai'k#jo, kad Jonas 

savo laidoje yra vienintelis verslininkas. Vie-
nintelis, pats suk)r(s %mon( ir jai vadovau-
jantis. Vienintelis, atstovaujantis $mon#ms, 
suk)rusiems darbo vietas sau irba kitiems. 
Pasirodo, Lietuvoje tokie vilkai tesudaro .–0 
procentus visos populiacijos. Vaikai, ar j)s 
nor#tum#te b)ti tokie kaip Jonas?

Moksleiviai plojimais palydi mokytojos 
pa$ad" pakviesti Jon" % mokykl" ir kit"met.

Tik ar tur#s Jonas k" papasakoti?
4lip(s % visureig%, dar jausdamas pro 

mokyk los langus %smeigtus vaik! $vilgsnius, 
m)s! herojus u$sira'o % telefon" .,+0-!j! 
tiksl". T" akimirk" jis suvokia, kad visos lig-
'iolin#s verslo pamokos buvo niekis, paly-
ginti su met! trukm#s kelione, kuriai jis k" 
tik ry$osi. 

Jonas dar kart" perskaito, k" sutap'nojo % 
i'man!j%: „Susisteminti savo versl". Nuo 
amato pereiti prie verslo. Pasiekti, kad ne a' 
dirb*iau %monei, bet %mon# dirbt! man!“ I'-
saugoti. Priminti kiekvien" savait(.

Prover#io kelias
K" tur#t! padaryti Jonas per 'iuos metus? 
Koki! $ingsni! jis tur#t! imtis, kad savo 
amat" paverst! verslu per +. m#nesi!?

TOC (angl. !eory of Constraints – apribo-
jim! teorija) turi puik! %rank% gerinti bet 
kokiai sistemai – penkis susitelkimo $ings-
nius. Pasinaudokime.

! "ingsnis: surasti apribojim". Apribojimu 
vadinamas veiksmas, ribojantis sistemos 

arba organizacijos veikl". 
# "ingsnis: nuspr(sti, kaip i'naudoti (eks-
ploatuoti) apribojim". 
$ "ingsnis: vis" sistem" pajungti priimtam 
sprendimui.
% "ingsnis: prapl#sti apribojim".
& "ingsnis: jei apribojimas persik#l# % kit" 
viet", gr%$ti % pirm"j% $ingsn% ir nepasiduoti 
inercijai.

Virtuv#s bald! -rma, kaip ir telekomas ar 
u$dara slidin#jimo trasa, siekia to paties: u$-
dirbti pinig! dabar ir ateityje. Visose priva-
*iose %mon#se taip pat yra du esminiai pro-
cesai: esamas produkt! ar paslaug! srautas 
ir kompanijos pl#tra – tam tikros iniciaty-
vos, kurios pagerina sraut" ateityje.

SMULKIOJO VERSLO PRAKEIKSMAS$#valgos

VIRTUV"S BALD# 
FIRMA, KAIP IR 
TELEKOMAS AR U'DARA 
SLIDIN#JIMO TRASA, 
SIEKIA TO PATIES: 
U'DIRBTI PINIG" DABAR 
IR ATEITYJE. „ M AT T O N 

I M A G E S “  N U O T R . 

GR$!%S PO 
ATOSTOG# $ DARB& 
M%S" PASAKOJIMO 
HEROJUS SUPRATO, KAD 
ATOSTOGAVO NE JIS 
VIENAS: VISAS SKYRIUS 
TAI S#KMINGAI DAR# 
BIURE. „ M AT T O N  I M A G E S “ 

N U O T R .
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$#valgos

STABILIZUOTIS IR 
SUMA!INTI VERSLO 
PRIKLAUSOMYB& NUO 
VADOVO GALI VISI 
SMULKIEJI VERSLAI. 

„ M AT T O N  I M A G E S “  N U O T R .

Sutiksite, kad vadov! skai*ius bet kurioje 
organizacijoje yra ribotas, o paroje t#ra .5 va-
landos. Vadinasi, bet kurioje organizacijoje 
vadovyb#s galimyb#s skirti d#mes% organiza-
cijos poreikiams yra ribotos. Lyg ty*ia, visose 
%mon#se yra daugyb# dalyk!, kuriems reikia 
vadovyb#s d#mesio. 

Jonas kaip niekas kitas gal#t! papasakoti, 
kiek jo d#mesio paklausa vir'ija turim" paj#gu-
m". Jo -rma parduoda brangiau nei konku-
rentai, o norint parduoti kokyb( reikia gero 
pardav#jo. Tad 'iandien Jonas dukart vyko pas 
potencialius klientus padaryti pirm"j% %sp)d% ir 
i'simatuoti virtuves, kad gal#t! parengti pa-
si)lym". Perpiet u$suko % bank" toliau der#tis 
d#l paskolos naujoms stakl#ms. V#liau reng# 
darbo skelbim", nes reikia kuo grei*iau rasti 
pamain" i'#jusiam baldininkui. Tuomet pus-
valand% telefonu ai'kinosi su klientu, prie' sa-
vait( pra'iusiu pakeisti jam ranken#les. Paskui 
skambin#jo piktybiniams skolininkams, igno-
ravusiems jau tris buhalter#s priminimus susi-
mok#ti. Tuomet analizavo draudik! pasi)ly-
mus, mat at#jo laikas prat(sti mersedeso kasko 
draudim". V#liau tikrino vadybininko skai*ia-
vimus $aliavoms u$sakyti, mat pastaruoju 
metu ceche akis bad# stamb#jan*ios atrai$os. 
U$ jas klientai, deja, nemoka.

Prie'ingai nei elektros tinkl! direktorius i' 
tos pa*ios absolvent! laidos, Jonas yra aki-
vaizdus srauto apribojimas. Jis veikia gamy-
bos procese ir i'naudodamas save u$tikrina 
verslo stabilum". Pastarajam gr#sm( kelia net 
i'sikrovusi telefono baterija, k" jau kalb#ti 
apie vadovo atostogas. 

Antrajam esminiam %mon#s procesui – 
pl#stis, %monei augti – laiko nelieka. 4mon#s 
augimas tiesiogiai priklauso (ir yra ribojamas) 
nuo vadovo paj#gumo ir geb#jimo suplanuo-
ti, vykdyti ir kontroliuoti tobulinimo inicia-
tyvas. Jonas, susid)r(s su am$ina vadovo dile-
ma ($r. paveiksl#l%), pasirenka stabilum". 
Taip elgiasi absoliuti dauguma smulki!j! 
%moni! vadov!. 

 Vadinasi, mums pavyko surasti virtuv#s 
bald! -rmos apribojim" – jo vardas Jonas.

Laikas $engti antr"j% $ingsn% – sugalvoti, 
kaip kuo geriau i'naudoti Jon". Turime pa-
siekti, kad vadovas kuo daugiau laiko skirt! 
svarbiems darbams ir kuo ma$iau – skubiems. 

Ta proga keletas patarim! smulkiesiems 
verslininkams:

– kiekvien" savait( susiplanuokite po du 5 
valand! trukm#s pusdienius ir juos skirkite 
darbui su savo %mone (kaip vadovas), o ne joje 
(kaip darbuotojas);

– pasidarykite dienos „fotogra-j"“ – nusta-
tykite svarbius ir nesvarbius darbus, su$inosi-
te, kad rutina ir gaisrai suvalgo daugiau nei 6, 
procent! laiko;

– nustokite daryti nesvarbius darbus, paskirs-
tykite dal% ma$iau svarbi! darb!: rutina ir gais-
rai tegu neu$ima daugiau nei ., procent! laiko.

Tai pad#s padidinti vadovo, kaip i'tekliaus, 
paj#gum". O kaip padidinti 'io i'tekliaus ge-
b#jimus, kad per atrast" laik" jis daryt! tai, 
d#l ko jo kompanija augt!? Deja, universite-
tuose to nemoko, tad teks kapstytis pa*iam. 

Pirmiausia, b)tina stabilizuoti dabartin( 
veikl". Nustatyti strateginius %mon#s rodik-
lius (nepainioti su tais, kuri! reikalauja VMI). 
Ruo'inuk", pavadint" „Pus#s devyni! strate-
gija“, publikavome „Verslo klas#s“ .,++ m. va-
sario numeryje. 

Toliau – nustatyti pardavimo proces": i' kur 
gaunate potenciali! klient! kontaktus ir koki! 
$ingsni! imat#s, kad tuos kontaktus paverstu-
m#te u$sakymais. Sukurti konkurencin% prana-
'um": geb#ti gaminti grei*iau ir lanks*iau u$ 
konkurentus (kad maksimizuotum#te sraut", 
prie' tai tur#site %sidiegti operacinius rodiklius; 
abu u$daviniai gan nesunkiai pasiekiami). Kai 
gaminsite grei*iau u$ konkurentus, teliks pa-
ruo'ti ma-n% pasi)lym" rinkai – tok%, kurio ne-
galima atsisakyti: „Mes ne tik gaminame grei-
*iau, bet ir nemokamai i'ne'ame sen" j)s! vir-
tuv(“, arba „Jei nesp#sime pagaminti per savait(, 
pritaikysime 1, procent! nuolaid"“, arba „Mieli 
naujakuriai, suteikiame laikin" virtuv#s %rang" 
tol, kol gaminame baldus“. 

Stabilizuotis ir suma$inti verslo priklauso-
myb( nuo vadovo gali visi smulkieji verslai: 
odontologo kabinetas, el. parduotuv#, statyb! 
bendrov#, reklamos agent)ra, programavimo 
kompanija, restoranas, tort! kepykl#l#, verti-
m! biuras. 4 s"ra'" %sira'ykite patys.

Kai bendrov#s veikla stabilizuota, ateina 
metas u$siimti spar*iu %mon#s auginimu. Ap-
sispr(sti d#l nauj! rink!: ar prad#sime gamin-
ti lauko baldus, ar virtuv#s baldus pardavin#-
sime gruzinams? Tuomet sukurti nauj" kon-
kurencin% prana'um", nauj" neatremiam" 
pasi)lym" ir nauj" pardavimo proces". 

3iems svarbiems darbams atlikti dvylikos 
m#nesi! yra per akis. 

Jei sisteminti versl" prad#site 'iandien, jau 
kitas Kal#das sutiksite Havajuose i'sijung( te-
lefon". Be savaitini! priminim!. Ir be mokyk-
loje pas#to prakeiksmo. 
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