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Idėjos, kaIp efektyvIaI organIzuotI savo 

šeImos fInansus

Sveikinu ir džiaugiuosi! Jeigu matote šį tekstą prieš 
save, vadinasi, Jums rūpi jūsų šeimos finansinė 
padėtis ir siekiate ją pagerinti. 

Šioje trumpoje knygoje pasidalinsiu keliomis 
pagrindinėmis įžvalgomis ir praktiniais patarimais, 
kurie, tikiu, leis atrasti Jūsų šeimai naudingų da-

lykų, kuriuos sėkmingai pritaikę galėsite džiaugtis 
darnesniais santykiais, ir, žinoma, geresne finan-

sine padėtimi.

Šiuos visus aspektus, kuriuos rasite šioje knygoje – 
esu pritaikęs savo šeimoje. Tai naudoju kiekvieną 
dieną, todėl neabejoju veiksmingumu. Šioje trum-

poje knygoje aš dalinuosi keliais pagrindiniais savo 
asmeniniais atradimais, kuriuos patys naudojame 
savo šeimoje. Tai iš daugelio tarptautinių finansinių seminarų, knygų ir kitų šaltinių 
atrinkta ir susisteminta praktinė informacija, kurią esu pritaikęs pats ir kuri veikia. 
Jeigu nuspręsite, kad norite daugiau mano pagalbos atrandant efektyvų būdą organizuo-

ti savo šeimos finansus – mielai pasidalinsiu visa savo sukaupta medžiaga, kuri sutaupys 
Jums daug laiko ir pinigų! 

Knygos pabaigoje galėsite susipažinti su tolimesniais žingsniais, jeigu nuspręsite gilintis 
toliau.

O dabar kviečiu susipažinti su šioje knygoje pateiktais keliais patarimais, idėjomis ir įžval-
gomis. Skirkite laiko savo šeimos finansų organizavimo klausimams. Tikiu, jog pritaikę 
šias idėjas turėsite apčiuopiamos naudos!

Mindaugas Grajauskas
„Šeimos finansų valdymo praktiniai patarimai” ir „Šeimos finansų valdymo sistema“ 
autorius.
Mokymų programų kūrėjas, mokymų lektorius, konsultantas.



Pagrindiniai šeimos finansiniai iššūkiai, 
kuriuos verta išsPręsti

Viena didžiausių klaidų, kurias daro šeimos finansų valdymo kontekste – tai dėmesio 

sutelkimas tik į pinigų srauto didinimą, neskiriant dėmesio uždirbamų pinigų efekty-

viam organizavimui. Todėl dažnai didėjant šeimos  pajamoms – tuo pačiu didėja ir šei-

mos išlaidos, o šeimos turto dydis (kapitalas) 

nedidėja visai arba didėja neproporcingai di-

dėjančioms pajamoms. Rūpintis šeimos fi-

nansinių srautų didinimu – būtina užduotis.

Tačiau ne mažiau svarbu yra gebėti efekty-

viai paskirstyti, organizuoti  ir  užtikrinti tin-

kamą pinigų panaudojimą. Nors tai atrodo 

„savaime suprantama“ – tačiau efektyvi Šei-

mos finansų valdymo sistema gali padėti pasiekti jūsų finansinius tikslus grei-

čiau net nedidėjant jūsų pajamoms (o joms didėjant – tai padarysite dar sparčiau).

Tačiau yra dar viena – svarbesnė priežastis 

– dėl kurios verta naudotis šeimos finansų 

valdymo sistema. Patikėsite, ar ne – tačiau 

didelė dalis nesutarimų tarp šeimos narių 

kyla dėl finansų. Kitaip sakant, dažnai gar-

siai įvardinami ar neįvardinami nesutarimai 

tarp šeimos narių būna tiesiogiai ar netiesio-

giai susiję su piniginiais šeimos klausimais. 

  „didelė dalis ne-
sutarimų tarp šei-
mos narių kyla dėl   

finansų“ 



5 pagrindinės grėsmės, kurių derėtų išvengti įvairaus amžiaus šeimoms:

1 Šeimos nariai „privalo atsiskaityti“ už asmeniniams poreikiams 

išleidžiamas lėšas. Ypač tai gali būti jautru tais atvejais, kai vienas iš 

šeimos narių uždirba mažiau (arba visai neuždirba) ir turi prašyti kito šeimos 

nario pinigų, už kurių panaudojimą turi „pasiaiškinti“. Tai gali būti labai nemalonu, 

ir dažnai tai gali sukelti tiesioginių ar netiesioginių nesutarimų ir konfliktų, o 

šeimos namų atmosfera gali tapti nemaloni, nejauki ir komplikuota, kas vienaip 

ar kitaip neigiamai paveiks santykius.

2 Šeimos nariai nėra įvardinę pagrindinių šeimos finansinių prioritetų 

ir dėl jų nėra susitarta. Tuomet dėl skirtingų finansinių lūkesčių ir jų ne-

realizavimo gali kilti nesutarimų, pasipriešinimo, nesusikalbėjimo ir net pykčio.

3 Šeima neturi sukaupusi ir nesirūpina finansiniu rezervu, kuris leistų 

laisviau prisitaikyti nutikus nenumatytiems atvejams. Gali kilti berei-

kalingų grėsmių, jeigu nutiktų nenumatyti atvejai, kuriems išspręsti reikėtų papil-

domų lešų. Finansinio  rezervo neturėjimas taip turi įtakos ir psichologinei būse-

nai - atsiranda neužtikrintumo jausmas, kitos baimės dėl finansinio saugumo.

4 Nėra apgalvotas ilgalaikis finansinis šeimos narių saugumas įvairių 

nelaimių ir kitų netikėtų situacijų atveju. Be to, dažnai šeimose nebūna 

priimami sprendimai, kurie leistų užsitikrinti solidų senatvės kapitalą, kuris leistų 

senatvėje gyventi kokybiškai ir oriai.  

5 Šeimos nariai nesinaudoja jiems tinkančia šeimos finansų valdymo 

sistema. Nors tai skamba sudėtingai, tačiau tokia „Šeimos finansų valdymo 

sistema“ gali būti labai paprasta, aiški ir patogi, leidžianti išvengti pagrindinių 

klaidų darymo ir tuo pačiu suteikianti galimybę išvengti nereikalingų nesutarimų 

ar net konfliktų. O svarbiausia - leidžianti pasiekti savo finansinius tiksus ir turėti 

darnius santykius.



sPrendimas – šeimos finansŲ 
vaLdYmo sistema

Nors skamba sudėtingai, tačiau tai tikrai ne 

„raketų mokslas“. Šeimos finansų valdy-

mo sistema – tai visuma šeimos narių 

finansinių susitarimų ir jų įgyvendini-

mo pasirinkimų, kurie leidžia patenkin-

ti pagrindinius šeimos narių poreikius 

bei užtikrinti šeimos kapitalo augimą. 

Tokių susitarimų gali būti įvairių, priklausomai nuo šeimos poreikių. Lygiai taip pat 

gali būti skirtingų tokių susitarimų įgyvendinimo formų – nuo atskirų sąskaitų ar sub-

sąskaitų suformavimo iki automatizuotų mokėjimų ar investavimo sprendimų.

Pagrindiniai principai, kurių rekomenduojama paisyti pasirenkant savo 

šeimos finansų valdymo sistemą (toliau – ŠFVS):

 ; ŠFVS turi būti aptarta ir suderinta tarp skirtingų šeimos narių. Dažniausiai tai 

bus tarp vyro ir žmonos. Tačiau, jeigu šeimoje yra vaikų – net ir juos reikėtų įtrauk-

ti aptariant pagrindinius šeimos finansinius poreikius ir sprendimus (susitarimus).

 ; Kiekvienas šeimos narys turi turėti savo asmeninį biudžetą, už ku-

rio panaudojimą niekam neturėtų „atsiskaityti“. Tai gali būt min-

imali suma, tačiau tai labai svarbu psichologinei žmogaus būsenai.

 ; Šeimos nariai turi susitarti dėl bendrų šeimos finansinių tikslų ir jų įgyvend-

inimo sprendimų ir tempo. Dažnais atvejais šeimos narių lūkesčiai ir finansiniai 



tikslai gali ir nesutapti. Suderinti šiuos skirtingus lūkesčius ir poreikius - nelengva 

užduotis. Tačiau ji yra labai svarbi, siekiant įgyvendinti finansinius šeimos tik-

slus ir santykių darnos. Gali būti, kad tiek vienam, tiek kitam šeimos nariui gali 

tekti daryti nuolaidų ir ieškoti bendrų kompromisinių susitarimų. Idealiausia, 

kai šeima atranda bendrus susitarimus, visiškai patenkinančius abiejų partnerių 

poreikius (galima įtraukti ir vaikus bei atsižvelgti ir į jų poreikius bei lūkesčius).

 ; Nepamiršti, jog nepakanka rūpintis tik „šia diena“. Šalia dėmesio ir 

rūpinimosi “šiandienos poreikiais ir norais”, svarbu rūpintis ir ateities  fi-

nansiniu iššūkiu — pensinio kapitalo klausimu. Taip pat turi būti atsižvel-

giama į kitus svarbius šeimos ilgalaikius finansinius poreikius ir galimus 

tikslus, pvz., vaikų išsilavinimas, vyro ar žmonos studijos, būsto įsigijimas, in-

vesticinio kapitalo kūrimas, verslo kapitalo kūrimas ir kiti svarbūs šeimos tikslai.

 ; Techninis susitarimų įgyvendinimas turi būti paprastas, aiškus ir pato-

gus visiems šeimos nariams.  Techninis įgyvendinimas - tai visi veiksmai ir 

priemonės, kurių reikia, kad būtų pasirūpinta visais svarbiaus finansiniais as-

pektais: skirtingos banko sąskaitos, finansinių įrankių naudojimas ir t.t. Tai yra 

priemonių ir veiksmų sutartas sąrašas, kuris turi būti įgyvendintas.

 
 
 
 

„ŠFVS turi būti aptarta ir 
suderinta tarp skirtingų 

šeimos narių“



1 Finansinis rezervas nutikus netikėtiems atvejams. 
Dar kitaip tai vadinama „finansine pagalve“ ar net „juodos dienos biudže-

tas“. Iš esmės tai yra šeimai reikšminga pinigų suma, kuri leistų prisitaikyti prie 
netikėtos situacijos finansiškai. Dažnai skaičiuojama, jog tai turėtų būti likvidžių 
(lengvai prieinamų sukauptų) pinigų suma, su kuria šeima galėtų pragyventi nuo 
6 iki 12 mėn. negaudama papildomų pajamų.

2 Pensijos kapitalas. 
Suprantama, jog jauniems asmenims pensijos laikotarpis atrodo labai to-

limas, tačiau kuo anksčiau yra pradedama rūpintis ir kaupti pensijos kapitalą, 
tuo didesnę sumą galima sukaupti. Lietuvoje veikianti pensijų sistema leidžia 
naudotis ir valstybės skatinimo priemonėmis, kurios suteikia galimybę padidinti 
pensijos kapitalo dydį. Tad kiekvienos šeimos vienas iš finansinių ilgalaikių tikslų 
turėtų būti pensijos laikotarpio kapitalo kaupimas.

Pagrindiniai šeimos finansiniai poreikiai

3 Draudimai, kurie suteiktų finansines„injekcijas“ į šeimos biudžetą nu-
tikus nelaimingiems atisitikimams ar sveikatos sutrikimams. Nors ne-

maža dalis lietuvių vis dar skeptiškai vertina įvairius draudimus, tačiau protingas 
jų naudojimas užtikrina šeimos finansų saugumą netikėtų nelaimių atvejų. Tai 
gali būti žalos atvejai turimam turtui (pvz. gaisras, vagystės ir pan.) arba finansi-
nė parama esant sveikatos sutrikimams. Ypač tai aktualu šeimoms, turinčioms 
finansinių įsipareigojimų (pvz. būsto kreditas, vartojimo kreditai ir pan.) ir kurių 
pajamos gali stipriai sumažėti šeimos narių nedarbingumo atveju, pvz. patyrus 
traumą, neįgalumą ar mirties atveju.  Draudimo rinka yra įvairi, ir ne visi produk-

tai gali  būti vienodai efektyvūs, todėl pravartu gauti kokybiškos pagalbos šiais 
klausimais.

dėL kokiŲ finansiniŲ daLYkŲ reikia susitarti 
šeimoje?
Kaip jau minėta, šeimos finansinių poreikių gali būti skirtingų. Tačiau galime išskirti pa-

grindinius, daugeliui šeimų aktualius finansinius poreikius. Taip, būtina įvardinti tuos 

finansinius aspektus, apie kuriuos didelė dalis šeimų narių nebūna pagalvoję.



4 Būsto įsigijimas ar būsto pakeitimas į didesnį / kokybiškesnį / pato-
gesnį. Lietuviams būsto nuosavybės teisė yra labai svarbi. Nekilnojamo tur-

to turėjimas gali suteikti ir daugiau finansinio saugumo (jeigu būstas ar jo dalis 
priklauso jums, o ne bankui ar kitai kredito įstaigai). Taip pat tai gali turėti įtakos 
ir psichologinei šeimos būsenai – nuosavo būsto turėjimas ir įgijimas dažnai 
gali suteikti psichologinį saugumo pojūtį šeimai. Jau nekalbant, jog nekilnojamas 
turtas gali būti puiki investicija.

5 Investicijos į išsilavinimą. Tai gali būti vaikų, vyro ar žmonos išsilavinimas 
– studijos, papildomos studijos, mokymai, kursai ir pan. Tai, kas užtikrina 

kompetencijų ugdymą bei su tuo susijusias didėjančias pajamas ir sklandesnę 
veiklą.

6 Finansinės laisvės tikslas, „įdarbinant“ savo kapitalą ir taip padidinant 
šeimos pajamų dydį. 

Nors daugeliui šeimų tai gali atrodyti kaip „turtingųjų“ užsiėmimas, tačiau sė-

kmingai investuoti gali didelė dalis žmonių, net ir su minimaliu kapitalu ar mi-
nimaliomis mėnesinėmis įmokomis. O toks „įdarbintas“ kapitalas gali suteikti 
apčiuopiamos finansinės grąžos jau po pirmų metų. O po keliolikos ar kelias-

dešimties metų sėkmingo investavimo šeima gali pasiekti finansinę laisvę – si-
tuaciją, kai visas šeimos išlaidas galima apmokėti iš gaunamų pasyvių pajamų 
(investicijų grąžos).

7 Atostogos. Tai būtina visoms šeimoms – bent kartą per metus, pagal savo 
galimybes, pasirinkti atostogų formą ir trukmę. Tam, suprantama, reikia 

būti pasiruošus finansiškai.

8 Kiti svarbūs pirkiniai. Tai gali būti automobilis, baldai, kiti pirkiniai, kurie 
yra svarbūs šeimai.

9 Einamosios išlaidos ir kasdieniai šeimos narių poreikiai: maistas, būs-

to nuoma, finansinių įsipareigojimų įmokos, namų ūkio išlaikymas, būs-

to komunaliniai mokesčiai, pramogos, laisvalaikio išlaidos, transporto išlaidos, 
sportas, avalynė ir apranga, higienos priemonės, ir visa kita, kas šeimai gali būti 
svarbu ir reikalinga. 



Taigi, pagrindiniai šeimos finansų valdymo sistemos susitarimai turi vienaip ar kitaip apimti 

šiuos tikslus. T.y. šeima turi susitarti, kaip bus pasirūpinta kiekvienu iš šių aspektų, pavyzdžiui:

 5 Kaip bus taupoma būsto įsigijimui ir kokia suma kas mėnesį bus  atidedama  

 ir kur?

 5 Kaip bus kaupiamas senatvės kapitalas?

 5 Kiek ir kokioms einamosios išlaidoms reikės numatyti pinigų ir kaip  bus  

 užtikrinama, kad šios sumos nebūtų viršytos?

 5 Kaip bus kaupiamas „atostogų fondas“?

 5 Kaip bus kaupiamas „investicijų į mokymąsi“ fondas?

 5 Kaip bus kaupiama svarbiems pirkininiams (baldams, automobiliui ir pan.)?

 5 Kaip bus užsitikrinamas finansinis rezervas?

 5 Kokie reikalingai draudimai, kaip juos efektyviai pasirinkti ir suderinti   

 tarpusavyje?

 5 Kaip bus kaupiamasis kapitalas investavimui? Kur bus investuojama   

 ir kaip?

Žinoma, kiekvieną tokį finansinį susitarimą 

šeimoje reikia suderinti su kitais. Gali būti, jog iš 

karto visų poreikių patenkinti nepavyks. Tuomet 

reikia bendrai nuspręsti, kurie yra svarbiausi 

ir nuo kurių pradėti. O vėliau, atsiradus 

galimybėms, imti rūpintis likusiais aspektais.

Kiekvieną tokį susitarimą (bendrą sprendimą) 

turi palydėti techninis šio sprendimo įgyvendi-

nimo būdas.



ką reiškia „techniniai šfvs sPrendimai“?

Nors skamba sudėtingai, tačiau tai paprasčiausias pasi-

rinkimas, kaip patogiai vykdyti savo numatytų finansinių 

tikslų įgyvendinimą. Tokie sprendimai turi leisti jums pa-

togiai ir lengvai įgyvendinti savo sprendimus, juos stebėti 

(jeigu reikia) ir užtikrintų, kad nenukryptumėte nuo plano. 

Arba bent jau kad laiku „pastebėtumėte“ nukrypimus ir 

galėtumėte į juos sureaguoti. 

Tam galite naudoti tokias galimybes:

 5 Automatizuoti bankiniai mokėjimai internetu. Galite pasirink-

ti automatinį pinigų pervedimą į savo pasirinktą sąskaitą konkrečią 

norimą dieną (greičiausiai dieną po atlyginimo gavimo). Pvz., taip galite 

kaupti finansinį rezervą (savo kitoje sąskaitoje), atostogų fondą, mo-

kymosi fondą, pirkinių fondą, būsto kapitalo kaupimo fondą ir pan.

 5 E-sąskaitos. Tai nauja galimybė pasirinkti automatinius 

apmokėjimus už kiekvieną mėnesį gaunamas paslaugas ar pir-

kinius. Anksčiau tai būdavo tiesioginio debeto paslauga, tači-

au nuo šiol ją pakeitė „E-sąskaitos“. Veikia labai panašiai. Tok-

iu būdu galite paprastai kas mėnesį mokėti draudimo įmokas 

(automobilio, būsto, sveikatos ar gyvybės, kaupiamojo gyvybės 

draudimo ir pan.) ir apmokėti sąskaitas už kitas nuolatines paslaugas.

 5 Automatizuotas investavimas. Galite pasirinkti kas mėnesį vyk-

dyti vertybinių popierių ir kitų priemonių pirkimus investavimui.



 5 Numatyti, kokiomis banko sąskaitomis (bendromis ar indi-

vidualiomis) naudositės skirtingiems poreikiams, pvz. namų ūkio 

išlaidoms, maistui, pramogoms ir laisvalaikiui, transportui ir pan.

Visi šie sprendimai turi derėti tarpusavyje. Stenkitės išvengti bereikalingų švaistymų (ne-

reikalingų išlaidų) pvz. daug skirtingų pavedimų, kurie gali papildomai kainuoti. Tai turėtų 

neužimti daug laiko ir veikti paprastai bei patogiai – taip, kad jums būtų tinkama.

Pagrindiniai gaLimi iššūkiai 
ir Praktiniai šeimos finansŲ 
vaLdYmo sistemos naudojimo 
Patarimai 

 | Bendras biudžetas

Kaip mokėti už bendrus pirkinius, pvz. maistą, namų ūkio priemones ir pan.? Tai 

ypač aktualu jaunoms šeimoms, tik ką pradėjusioms vesti savo bendrą ūkį. Tačiau tai 

lygiai taip pat gali būti patogus būdas ir vyresnėms šeimoms. Dažnai gali kilti iššūkių 

susivokiant, kas už ką turi mokėti, pvz., perkant parduotuvėje maistą ar kitas priemo-

nes. Dažnai, nesant bendrų susitarimų, tai gali sukelti nepatogumų ar papildomų 

nereikalingų skaičiavimų ir „atsiskaičiavimų“. 

Sprendimas: susikurti bendrą sąskaitą su dviem mokėjimo kortelėmis. 

Sąskaitą atsidaryti gali vienas iš partnerių (arba tam galima paskirti jau turimą 

sąskaitą ) ir antram partneriui yra suteikiama teisė naudotis ta sąskaita, suteiki-

ant jam atskirą mokėjimo kortelę, susietą su ta pačia sąskaita. Viena sąskai-

ta – dvi banko kortelės. Tuomet abu partneriai pagal savo susitarimą gali per-



versi tam tikrą dalį pinigų į šią sąskaitą. Toliau mėnesio eigoje, pagal bendrą 

susitarimą, už pirkinius moka būtent su šia sąskaita susieta kortele. Tuom-

et nebereikės ginčytis ar tartis, kuris turi mokėti už pirkinius. Visai nesvarbu, 

kuris apmokės savo kortele, nes bus mokama iš bendros sąskaitos, dedikuotos 

šiai išlaidų kategorijai. Tai gali būti šeimos namų maistas ir visos kitos namų 

ūkio išlaidos, transporto išlaidos (kuras), pramogų / laisvalaikio išlaidos ir pan.

 | Nenumatytų išlaidų valdymas

Ne visi mėnesiai vienodi. Mes galime pakankamai tiksliai numatyti ir įvertinti pastovi-

as mėnesines išlaidas, pvz. maisto išlaidas, taupymo sumas ir pan. Tačiau ne visada 

galima numatyti ar suplanuoti nenuolatines išlaidas ir netikėtas išlaidas, pvz., auto-

mobilio remontas, naujos padangos ar automobilio draudimas ir pan. 

Sprendimas: tam, kad šeima turėtų einamąjį rezervą, galima jį nuolat kaupti po 

truputį, ir esant poreikiui – panaudoti. Kitaip sakant, reikėtų iš anksto numatyti, kiek 

kas mėnesi tokiam „netikėtų išlaidų“ rezervo fondui šeima atidės pinigų ir kur. Tai 

gali būti pakankamai nedidelė pinigų suma, kaupiama atskiroje sąskaitoje ar sub-

sąskaitoje. O esant poreikiui – galima tais pinigais pasinaudoti (apmokėti automo-

bilio remontą ir pan.). Jeigu per mėnesį tokių išlaidų nebūna – tuomet kitą mėnesį 

fondas kaip įprastai vėl papildomas numatyta pinigų suma, ir ji nuolat kaupiasi.

 

 | Pensijos kapitalo iššūkis

Pensinio kapitalo kaupimo iššūkis. Didelė dalis šeimų nėra pasirūpinę savo senatvės 

kapitalu ir jo savarankišku kaupimu.

Sprendimas: vienas patogiausių būdų ilguoju laikotarpiu sukaupti solidų ka-

pitalą pensijos laikotarpiui nesigilinant į investavimą ir nepriimant reikšmingų 



investicinių sprendimų – pensijų fondai (II ir/ar III pakopos pensijų fond-

ai, garantuotų palūkanų kaupiamieji gyvybės draudimai). Tai paprastiems 

žmonėms prieinami finansiniai įrankiai, kurie ženkliai gali padidinti pensijos 

kapitalą. Be to, jiems taikomos valstybės mokesčių lengvatos, kurios dar gali 

padėti pasiekti įspūdingų kapitalo prieaugių. Tiesa, šiuos įrankius reikia suma-

niai pasirinkti ir suderinti tarpusavyje, kad galėtumėte pasiekti maksimumą.

 | Valdomos pramogų išlaidos

Kaip neišleisti pramogoms daugiau, nei kad norėtumėte ir nei kad esate numatę? 

Sprendimas: atskira „pramogų sąskaita“. Paskirkite atskirą banko sąskaitą, kuri 

būtų skirta tik šeimos pramogoms. Savo numatyta ir sutartą sumą kiekvieną 

mėnesį perveskite į šią sąskaitą (arba pasinaudokite automatiniu pavedimu). Ir 

tuomet kiekvieną kartą pramogaudami atsiskaitykite tik šios sąskaitos kortelę. 

Kai pinigų toje sąskaitoje nebebus – toliau nuo pramogavimo turite susilaikyti. Tai 

padės jums neišleisti nepastebimai daugiau nei kad norėtumėte ir esate numatę.

 



vien žinios situacijos nePakeis - PokYčiams reikia 
veiksmo

Rūpinkitės savo šeimos kapitalo augimu. Sekite grynojo turto vertę (kiek turite finansinių ak-

tyvų) ir ieškokite būdų įdarbinti savo turimą kapitalą, kad jis generuotų papildomas pajamas. 

Jeigu to dar nedarote – galite kilti įspūdis, jog tam reikia daug specialių žinių, daugybės laiko 

ar net sėkmės. Tačiau tai netiesa. Paprasti žmonės gali išmokti nesudėtingų būdų „įdarbin-

ti“ savo turimą kapitalą, ar atsidėdami kas mėnesį dalį pinigų juos sėkmingai investuoti ir 

ilguoju laikotarpiu sukaupti solidžią pinigų sumą savo poreikiams. Tokiu būdu net galima 

pasiekti finansinę laisvę. Pasidomėkite investavimo, periodinio investavimo galimybėmis, 

kuriomis jūsų šeima gali nesudėtingai pasinaudoti ir iš to turėti daug vertės.

Tikiuosi, jog šią informaciją pritaikę savo šeimoje galėsite džiaugtis darnesniais santykiais 

ir, žinoma, efektyviau organizuojamais savo šeimos finansais. 

"Nesvarbu, kokios jūsų pajamos. Svarbu - ar mokate 

elgtis su ta pinigų suma, kurią turite. Jeigu mokate 

elgtis su mažesne pinigų suma, tuomet mokėsite 

elgtis ir su didele pinigų suma"


