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ĮŽANGA 

 
Projektas: 
SAVE - SKAITMENINIO VERSLUMO SKATINIMAS IR PRIPAŽINIMAS KAIP GERIAUSIAS 
BŪDAS GERINANT STARTUOLIŲ KOKYBĘ 

 
PROJEKTO KONTEKSTAS 
Manoma, kad ketvirtoji pramonės revoliucija, dar vadinama Pramonė 4.0 (angl. 

Industry 4.0), padidins Europos pramonės produktyvumą ir pridėtinę vertę bei 

paskatins ekonomikos augimą. 

Vykdydama naująją skaitmeninės bendrosios rinkos strategiją, Europos Komisija 

siekia padėti visiems pramonės sektoriams naudotis naujosiomis technologijomis ir 

valdyti perėjimą prie intelektualiosios Pramonė 4.0 sistemos. Projekto tikslas - 

stiprinti spartuolių steigėjų, jaunųjų verslininkų ir profesinio mokymo teikėjų žinių 

kokybę ir skatinti jų profesinį tobulėjimą, gerinant skaitmeninio verslumo 

kompetencijas, taip pat suteikti jiems galimybę patvirtinti šias kompetencijas bei 

pritaikyti jas profesinio mokymo aplinkoje. Šis projektas skirtingai nuo kitų, skirtas 

ne tik tikslinėms grupėms, norinčioms įsteigti savo verslą ar jį plėtoti, bet ir 

jauniesiems verslininkams bei profesinio mokymo teikėjams. Tai yra sisteminio 

požiūrio į startuolių darbuotojų švietimo problemą pavyzdys kaip ir skaitmeninio 

verslumo kūrimas. 

 
BENDRAS MOKYMO PROGRAMOS TIKSLAS  
Ši mokymo programa tai problemos, kylančios dėl mokomųjų dalykų neatitikimo 

realiems startuolių, jaunų verslininkų ir profesinio rengimo paslaugų teikėjų 

poreikiams, sprendimas. Pradžioje buvo apibrėžti įgūdžiai ir kompetencijos 

susijusios su Pramonė 4.0 idėjos įgyvendinimu dabartiniame versle. Svarbiausi 

klausimai buvo susiję su konkrečiomis problemomis, kurios gali būti svarbios 

Pramonei 4.0 ir užtikrinant pateikto turinio kompleksiškumą. Dauguma šiuo metu 

siūlomų profesinio mokymo programų nenumato aukščiau paminėtų įgūdžių 

lavinimo. Todėl projekto konsorciumas nustatė poreikį remtis turiniu ir ištekliais, 

kad besimokantieji profesinio mokymo įgytų reikiamų kompetencijų dalyvauti darbo 

rinkoje Pramonė 4.0 sektoriuje. 

 
TIKSLAI 
Pagrindiniai mokymo programos tikslai: 
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• Plėtoti pradedančiųjų, jaunų verslininkų ir profesinio mokymo paslaugų 

teikėjų pagrindines ir specifines kompetencijas Pramonė 4.0 srityje; 

• Suteikti minėtoms tikslinėms grupėms reikiamas žinias ir informaciją apie 

galimybę naudotis mokymosi paslaugomis, kurios padidintų gebėjimą dirbti 

Pramonė 4.0 sektoriuose. 

 
KONKREČIOS TIKSLINĖS GRUPĖS 
Ši mokymosi programa skirta startuolių steigėjams [1], jauniesiems verslininkams 

[2] ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams [3], kurie yra pagrindiniai žinių įgijimo 

proceso subjektai.  

 
POVEIKIS 
Dėl savo struktūros mokymo programa leidžia susipažinti su pasirinktomis temomis, 

su pasiūlytų kursų struktūra ir naudojamais metodais bei numatytu poveikiu.   

Šią programą gali naudoti ne tik minėtos tikslinės grupės bet dėl savo universalumo 

ji gali būti naudojama kaip pagrindas kituose, įvairioms tikslinėms grupėms 

skirtuose kursuose.  

 

KIEKVIENO MODULIO STRUKTŪRA 

Mokymai organizuojami nuotolinio mokymosi būdu pasitelkiant mobilųjį mokymąsi 

(m-mokymasis), kuris leidžia mokytis keliais kontekstais, per socialinę ir turinio 

sąveiką, naudojant BYOD („Atsineškite savo įrenginius“) metodą. M-besimokantieji 

naudojasi mobiliųjų įrenginių mokymosi technologijomis jiems patogiu metu. 

Kiekvieną modulį sudaro 4 tarpusavyje susijusios dalys: 

1. m-mokymosi mokomoji medžiaga 

2. m-mokymosi priemonės 

3. individualus savarankiškas mokymasis 

4. individuali atvejo analizės užduotis  

 

MOKYMO METODAI IR PRIEMONĖS 

Į studentus orientuotas mokymasis: taip pat žinomas kaip į besimokantįjį 

orientuotas švietimas, apimantis mokymo metodus, kurie perkelia dėstymo dėmesį 

nuo instruktoriaus/dėstytojo prie mokinio/besimokančiojo. Šis metodas skatina 

besimokančiųjų dalyvavimą, padeda ugdyti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo 

įgūdžius ir svarbiausia sukuria labiau į asmenį orientuotą požiūrį.  
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Savarankiškas mokymasis: šis mokymosi metodas skatina spartesnį nuotolinį 

mokymąsi, kuris remiasi idėja, kad besimokantieji pagrindines teorines žinias ir 

praktinius įgūdžius įgis nuotoliniu būdu, naudodamiesi skaitmeninėmis 

priemonėmis, tokiomis kaip mobilusis mokymasis. Šis metodas skatins savarankišką 

mokymąsi, lankstesnį mokymosi būdą, kuriam reikalingas pareigingumas ir tinkamas 

laiko planavimas – pagrindiniai įgūdžiai kiekvienam startuolio steigėjui. Tai taip pat 

padeda besimokantiesiems greitai prisitaikyti prie naujų situacijų, su kuriomis jie 

gali susidurti ugdymosi ir profesiniame kelyje. Besimokantieji skatinami planuoti 

savo mokymąsi, nustatyti priemones, išteklius ir strategijas reikalingas 

savarankiškam mokymuisi, ugdant vidinę motyvaciją, kruopštumą ir atkaklumą. 

Projektu grindžiamas mokymasis: šis mokymosi metodas skolinasi sudėtingas 

realaus gyvenimo situacijas ir pritaiko jas mokymosi kontekste, todėl 

besimokančiojo prašoma juos išspręsti panaudojant turimas ir naujas žinias. 

Projektu grindžiamas mokymasis yra vienas efektyviausių mokymosi metodų, 

kuriame realistiški scenarijai padeda ugdyti greito problemų sprendimo ir kritinio 

mąstymo įgūdžius. 

Žaidimais grindžiamas mokymasis: šis mokymo metodas leidžia 

besimokantiesiems tyrinėti žaidimų aspektą dėstytojų/instruktorių sukurtame 

mokymosi kontekste. Žaidimais grindžiamas metodas įtraukia žaidimo elementus 

(tokius kaip balai, ženkliukai, varžybos ir kt.) ir juos panaudoja ne žaidimo 

aplinkoje. Tokiu būdu mokymosi patirtis tampa įdomesnė, patrauklesnė ir 

interaktyvesnė. 

Mokymo priemonės 

Vaizdo įrašai/interaktyvios prezentacijos: siekiant išlaikyti dalyvių įsitraukimą, 

moduliuose galima naudoti interaktyvias prezentacijas. Šios prezentacijos arba jei 

įmanoma vaizdo įrašai būtų paremti kūrybišku ir inovatyviu turiniu, kuris pritrauktų 

besimokančiųjų dėmesį. 

Interaktyvūs pratimai/žaidimai: skyrius gali sudaryti nuo 3 iki 5 puslapių tekstas, 

kuris yra papildytas interaktyviais pratimais tokiais, kaip „užpildykite tuščius 

laukelius“, „nuvilkite žodžius“ ar „atspėkite atsakymą“ bei žaidimais „suraskite 

viešosios interneto prieigos tašką „Hotspot“ ir t.t.(žr. toliau).  

Užduotis: Galima paprašyti besimokančiųjų užpildyti su tema susijusį atitinkamą 

pavyzdį. 
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Kuriant interaktyvius skaitmeninius pratimus naudotos m-mokymosi mokymo 

priemonės: 

1) Vieno pasirinkimo variantas: suteiks besimokančiajam pasirinkimą iš 4 

skirtingų atsakymų, iš kurių tik vienas yra teisingas. Šis skaitmeninis pratimas 

padės mokiniui ieškoti atsakymo teorija paremtoje dalyje ir apžvelgti 

sąvokas. 

2) Keli pasirinkimo variantai: ši priemonė leis sukurti paprastas ir sklandžias 

viktorinas, sudarytas iš klausimų su keliais pasirinkimo variantais. Viktorina 

apima klausimų rinkinius su keliais teisingų atsakymų variantais. Pabaigoje, 

po kiekvieno atsakymo pateikimo, besimokantysis iš karto gauna grįžtamąją 

informaciją. Joje yra garso efektai, skirti teisingam ir neteisingam atsakymui 

(garso efektai gali būti išjungti), prisitaikantis dizainas ir santrauka 

pabaigoje, rodanti tinkamą sprendimą visiems klausimams.  

3) Tiesa/Melas klausimai: pateiks klausimą su atsakymo pasirinkimu taip/ne. 

Kiekvienas klausimas papildytas vaizdine priemone. Šis skaitmeninis pratimas 

leis besimokančiajam susieti vaizdą su konkrečiu turiniu ir patikrinti 

nurodytos sąvokos apibrėžimo tikslumą. 

4) Surasti žodžius: paskatins besimokantįjį užsiimti paieška, surasti ir išrinkti 

žodžius. Šis skaitmeninis pratimas leis mokiniui prisiminti raktinius modulio 

žodžius. 

5) Užpildyti tuščius laukelius: taip pat žinomas kaip praleistų žodžių pratimas, 

paskatins besimokantįjį užpildyti tuščius laukelius teisingais žodžiais. 

Kiekvienas bandymas papildytas vaizdine priemone, akimirksniu pateikia 

grįžtamąją informaciją apie užpildytus žodžius, leidžia automatiškai taisyti 

kiekvieną bandymą. Šis skaitmeninis pratimas leis besimokančiajam susieti 

vaizdą su konkrečiu turiniu ir sustiprins bendrą tam tikrų šio modulio temų 

supratimą. 

6) Nuvilkti žodžius: užduotis skirta nuvilkti žodžius tam, kad pavyktų užbaigti 

teiginius. Reikalingu momentu gali būti pateikti patarimai padedantys 

besimokančiajam. Šis skaitmeninis pratimas leis besimokančiajam pasikartoti 

turinį ir įtvirtinti žinias.  

7) Dokumentavimo įrankis: šis įrankis leis studentui struktūrizuotai 

dokumentuoti kaip jam/jai sekasi dirbti projekte. Svarbu, kad 

besimokantysis žymėtųsi pastabas tikrojo darbo projekte metu. 

Dokumentavimo įrankio tikslas palengvinti vertinimo vedlių sukūrimą. 

Pabaigoje vartotojas pereis nurodytais vedlio žingsniais. Paskutiniame vedlio 

žingsnyje vartotojas gali sugeneruoti dokumentą su visa suvesta ir pateikta 
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informacija. Šį dokumentą galima atsisiųsti. Dokumentavimo įrankis gali būti 

lengvai pritaikomas ir puikiai veikia ir mažesniuose ekranuose. 

8) Santrauka: kad besimokantysis sukurtų šio modulio santrauką bus pateiktos 

teiginių grupės, kurios leis pasirinkti teisingą variantą. Šis skaitmeninis 

pratimas padės besimokančiajam apibendrinti pagrindinį modulio turinį.  
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1 MODULIS: SKAITMENINIAI STARTUOLIAI PRIEŠ SKAITMENINES 
VEIKLĄ PLEČIANČIAS ĮMONES 
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Modulio tikslas: 

Stiprinti startuolių steigėjų ir verslininkų kompetencijas bei skatinti jų profesinį 
tobulėjimą gerinant skaitmeninio verslumo gebėjimus, aiškiai apibrėžiant, kas yra 
skaitmeniniai startuoliai ir skaitmeninės veiklą plečiančios įmonės bei kaip ir kada 
pereiti nuo vieno prie kito. 

Trukmė: 4 savaitės (6 valandos per savaitę savarankiško mokymosi; 24 
valandos iš viso) 

ECVET:  1 taškas 

Mokomosios 
medžiagos 
ilgis: 

• 20 puslapių mokomosios medžiagos suskirstytos į 3 
skyrius, 

• apytiksliai 7 puslapiai per savaitę, 

• paskutinė savaitė skirta paruošti individualią užduotį. 

Užduotis: • mokymosi pabaigoje medžiaga turi būti nusiųsta 
dėstytojui/instruktoriui, kuris pateiks atsiliepimus,  

• užduotis bus parengta naudojant m-mokymosi 
dokumentavimo įrankį. 

Modulio mokymosi tikslai: 

• paaiškinti startuolio koncepciją, 

• suprasti ką reikia žinoti prieš steigiant startuolį, 

• apibūdinti skirtingus startuolių tipus, 

• paaiškinti skaitmeninio startuolio koncepciją, 

• detalizuoti skirtumą tarp augimo ir plėtimosi, 

• suteikti praktinės informacijos, kaip palaipsniui plėsti verslą, 

• analizuoti veiklą plečiančių įmonių rūpesčius, iššūkius ir galimybes, 

• išvardyti pagrindinius skaitmeninių startuolių ir skaitmeninių veiklą 
plečiančių įmonių skirtumus, 

• išanalizuoti, kada geriausias laikas pereiti nuo vieno prie kito įmonės 
etapo. 

Modulio mokymosi rezultatai: 

• dalyviai įgis daugiau žinių apie startuolius ir kaip juos kurti, 

• dalyviai supras, kaip nustatyti momentą, kai skaitmeninis startuolis virsta 
skaitmenine veiklą plečiančia įmone, 

• dalyviai taip pat galės suprasti abiejų įmonės etapų skirtumus, ir nustatyti 
skaitmenines veiklą plečiančios įmonės galimybes. 

Mokymo metodai: • į studentus orientuotas mokymasis 

• savarankiškas mokymasis 

Naudotos mokymo 
priemonės: 

• vieno pasirinkimo variantas 

• tiesa / melas klausimai 

• surasti žodžius 
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• užpildyti tuščius laukelius 

• nuvilkti žodžius 

• santrauka 

Modulio temos: 

Skyrius I. Kas yra skaitmeninis startuolis? 

Trukmė: 6 valandos savarankiško mokymosi 

Poveikis baigus I skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
startuolio aplinką; 
startuolio apibrėžimą; 
apie tai, ką reikia 
žinoti prieš kuriant 
startuolį; skirtingų tipų 
startuolius; konkretų 
skaitmeninio startuolio 
apibrėžimą. 

Dalyvis įvardins, kokios 
yra reikalingos sąlygos 
norint sukurti 
skaitmeninį startuolį. 

Dalyvis supras skaitmeninio 
startuolio įkūrimo svarbą ir jo 
tolimesnį augimą iki veiklą 
plečiančio skaitmeninio 
startuolio.   

II skyrius. Kas yra skaitmenines veiklas plečianti įmonė? 

Trukmė: 6 valandos savarankiško mokymosi 

Poveikis baigus II skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
skaitmenines veiklas 
plečiančias įmones; 
skirtumus tarp verslo 
augimo ir plėtros; kaip 
plėsti verslą; 
problemas, iššūkius ir 
galimybes skaitmenines 
veiklas plečiančioje 
įmonėje. 

Dalyvis įvardins 
aplinkybes, kai 
skaitmeninis startuolis 
tampa skaitmenines 
veiklas plečiančia 
įmone. 

 

Dalyvis suvoks skaitmeninio 
startuolio laipsniškos plėtros 
iki skaitmeninės veiklą 
plečiančios įmonės ir tęstinio 
tvaraus verslo augimo naudą. 
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III skyrius. Pagrindiniai skaitmeninių startuolių ir skaitmeninių veiklą 
plečiančių įmonių skirtumai 

Trukmė: 6 valandos  savarankiško mokymosi 

Poveikis baigus III skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
pagrindinius 
skaitmeninio startuolio 
ir skaitmeninių veiklą 
plečiančių įmonių 
skirtumus; kaip 
nustatyti perėjimą iš 
vienos į kitą. 

Dalyvis įvardins 
skaitmeninio startuolio 
ir skaitmeninių veiklą 
plečiančių įmonių 
skirtumus bei svarbą. 

Dalyvis suvoks perėjimo tarp 
abiejų etapų naudą ir turės 
pragmatišką supratimą apie jų 
skirtumus. 

 

IV skyrius. Atvejo analizės užduotis ir skaitmeniniai pratimai 

Trukmė: 6 valandos savarankiško darbo 

Dalyvis, baigęs IV skyrių: 

• bus sukūręs atvejo analizės sprendimą 

• bus atlikęs skaitmenines užduotis  

Reikalavimai, norint gauti baigimo pažymėjimą: 

Minimalūs reikalavimai norint įgyti modulio baigimo pažymėjimą: “Skaitmeniniai 
startuoliai prieš skaitmenines veiklas plečiančias įmones” yra tokie: 

1. Savarankiško mokymosi pagal pateiktą mokymosi medžiagą m-mokymosi 
platformoje, pristatymas 

2. Atvejo analizės užduoties pateikimas (3 klausimų individuali analizė); 
3. Skaitmeninių pratimų atlikimas: 6 pratimai (bent 4 teisingi). 

Modulio šaltiniai: 

Būtini skaitiniai: 

1) Skyrius I. Kas yra skaitmeninis startuolis?  
Mondher Khanfir 2018, The Digital startup: Implementation handbook, 
viewed 29 January 2021, 
https://www.slideshare.net/MondherKhanfir/the-digital-startup-
implementation-handbook-2018  

2) II skyrius. Kas yra skaitmenies veiklas plečianti įmonė? 

https://www.slideshare.net/MondherKhanfir/the-digital-startup-implementation-handbook-2018
https://www.slideshare.net/MondherKhanfir/the-digital-startup-implementation-handbook-2018
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Bianca Miller Cole, 2019, When Does A Start-Up Become A Scale-Up?, 
viewed 29 January 2021, 
https://www.forbes.com/sites/biancamillercole/2019/02/27/when-does-
a-start-up-become-a-scale-up/ 

     3)   III skyrius. Pagrindiniai skaitmeninių startuolių ir skaitmeninių veiklą 
plečiančių įmonių skirtumai 
RocketSpace, 2018, 7 Key Differences Between Startups and Scale-ups, 
viewed 29 January 2021,   
<https://www.rocketspace.com/tech-startups/7-key-differences-
between-startups-and-scale-ups> 
 

1)  konkretūs šalies  

2)  konkretūs šalies  

Rekomenduojami skaitiniai: 

1) EU Startup Monitor (2018). European Commission, Brussels, EU. 
[http://startupmonitor.eu/EU-Startup-Monitor-2018-Report-WEB.pdf] 

2016 m. lapkričio 22 d. Europos Komisija patvirtino iniciatyvą, skirtą 
pagerinti ekonominę ir reguliavimo padėtį startuolių ir veiklas plečiančių 
įmonių atžvilgiu. Šioje tyrimų ataskaitoje analizuojama Europos startuolių 
aplinka ir šalių specifiniai bei bendri startuolių ir veiklas plečiančių įmonių 
iššūkiai.  

2) The Global Startup Ecosystem Report 2020 (GSER2020). Startup Genome LLC, 
San Francisco, USA [https://startupgenome.com/reports/gser2020]  

GSER yra išsamiausias ir skaitomiausias pasaulyje naujų įmonių tyrimas, 
kuriame ištirta 250 ekosistemų ir išskirta 100 aukščiausias pozicijas 
užimančių besikuriančių ekosistemų. 2020 m. ataskaita atskleidžia, kaip 
vyriausybės gali remti ir pritaikyti technologijų ekosistemas, siekdamos 
atnaujinti strigusią ekonomiką, kuri atsigauna po COVID-19 sukeltų 
užsidarymų - kilus pandemijai keturi iš 10 startuolių pasaulyje mokūs tik 
tris ar mažiau mėnesių. 

3)  konkretūs šalies  

4)  konkretūs šalies 

Su moduliu susijusios sąvokos 

verslo angelas 
skaitmeninis startuolis 
verslininkas 

augantis 
užsakomųjų paslaugų 
teikimas 
produkto/rinkos 
tinkamumas 

veiklos plėtimas 
plėtra 
startuolis 

 

https://www.forbes.com/sites/biancamillercole/2019/02/27/when-does-a-start-up-become-a-scale-up/
https://www.forbes.com/sites/biancamillercole/2019/02/27/when-does-a-start-up-become-a-scale-up/
https://startupgenome.com/reports/gser2020
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1.a. Modulio aprašymas: „Skaitmeniniai startuoliai prieš skaitmenines veiklą 
plečiančias įmones“ 

Sparčiai besivystančiame pasaulyje, mūsų gyvenime, vis labiau plinta skaitmeninės 

technologijos. Labai dažnai skaitmenines technologijas naudojame paprastoms 

užduotims atlikti, pvz., sudarydami „darbų sąrašą“, pirkdami daiktus internetu 

arba todėl, kad norint sekti savo sveikatos būklę, sportuoti ir išlikti sveikais 

pasitelkiame programėles, kurios sinchronizuojasi su kitais skaitmeniniais 

įrenginiais. 

Dauguma šių sprendimų kuriami eksperimentinėje aplinkoje. Vėliau jie išbandomi, 

tobulinami ir koreguojami pagal vartotojų ir klientų atsiliepimus. Šios kūrybinės 

ekosistemos yra startuolių įmonės, kurios rizikuoja ir auga kartu su daroma 

pažanga, kurių tikslas augti ir tapti besiplečiančia įmone.  

Du skirtingi įmonės augimo etapai – augimas, steigimas ir laipsniška plėtra, turi 

aiškius skirtumus, kurie papildo vienas kito aprašymus. Akivaizdžiausias skirtumas 

tarp skaitmeninio startuolio ir skaitmeninės veiklą plečiančios įmonės yra produkto-

rinkos tinkamumas: skaitmeninės veiklą plečiančios įmonė tai ištobulino, o 

skaitmeniniai startuoliai vis dar eksperimentuoja su tokiais dalykais kaip klientų 

segmentavimas, su klientais susijusiomis išlaidomis ir produkto savybėmis. Kita 

vertus, skaitmeninės veiklą plečiančios įmonės jau patvirtino savo prielaidas, 

įrodydamos, kad jų vienetai yra ekonomiškai tvarūs. 

Šiame kontekste modulio tikslas yra sustiprinti startuolių steigėjų ir verslininkų 

kompetencijas bei skatinti jų profesinį tobulėjimą gerinant skaitmeninio verslumo 

gebėjimus, aiškiai apibrėžiant, kas yra skaitmeniniai startuoliai ir skaitmeninės 

veiklą plečiančios įmonės bei kaip ir kada pereiti nuo vienos prie kitos. 

Todėl labai svarbu aiškiai ir objektyviai suprasti startuolio koncepciją, jo prigimtį, 

ir apibrėžimą skaitmeniniame ir technologijų kontekste, taip pat kaip ir 

skaitmeninių veiklą plečiančių įmonių, ir pagrindinius abiejų skirtumus. 
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1.l.  Modulio programos santrauka: "Skaitmeniniai startuoliai ir skaitmenines 

veiklas plečiančios įmonės" 

Technologijų ir skaitmeniniame pasaulyje, kuriame gyvename, siūlant problemos 

sprendimus reikia kūrybiškumo, rizikos, mėginimų ir įgyvendinimo. Startuoliai tai 

daro vedami verslumo dvasios. Skaitmeniniai startuoliai pasirodė esantys didžiulis 

postūmis ekonomikai, kai auga tvariame ir besiplečiančiame versle. Tai patvirtina 

keleto didelių įmonių, pradėjusių savo veiką kaip startuoliai, pavyzdžiai. Siūlomame 

mokymo modulyje apibrėžiami mokymosi tikslai, temos ir pratimai, padedantys 

besimokantiesiems sužinoti apie skaitmeninio startuolio ir skaitmenių veiklą 

plečiančių įmonių skirtumus. 

Šis modulis skirtas nuotolinio mokymosi platformai, skatinančiai BYOD („Atsineškite 

savo įrenginius“) praktiką, kuri sutelkta į savarankišką mokymąsi ir leidžia mokytis 

keliuose kontekstuose, naudojantis internetine, socialine ir turinio sąveika. 

Besimokantieji mokosi Pramonė 4.0 ir gauna naudos iš savarankiško mokymosi 

pedagogikos. 

Modulis rekomenduojamas 4 savaičių mokymams. Bendras mokymosi laikas per  4 

savaites sudaro 25 valandas savarankiško mokymosi. Paskutinė savaitė skirta 

individualios užduoties rengimui ir skaitmeninių pratimų atlikimui.  

Savarankiško mokymosi medžiaga suskirstyta į 3 skyrius. Mokymo modulio 

„Skaitmeniniai startuoliai ir skaitmenines veiklas plečiančios įmonės“ pabaigoje 

dalyviai patobulins savo profesinius gebėjimus, gerindami skaitmeninio verslumo 

kompetencijas, aiškiai apibrėžiant, kas yra skaitmeniniai startuoliai ir skaitmeninės 

veiklą plečiančios įmonės bei kaip ir kada pereiti nuo vienos prie kitos.   

Sėkmingai baigus modulį: “Skaitmeniniai startuoliai prieš skaitmenines veiklas 

plečiančias įmones ” dalyviai gaus baigimo pažymėjimą 
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2 MODULIS: STARTUOLIO ŽIEDINĖ EKONOMIKA    
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Modulio tikslas: 

Modulio "Žiedinė ekonomika Jūsų startuolyje" tikslas – paaiškinti žiedinės 
ekonomikos (ŽE) koncepciją ir pasitelkus realius atvejus, atskleisti jos 
panaudojimą kaip tvarų mąstymo ir veiklos būdą Pramonė 4.0 eroje veikiančiuose 
ES startuoliuose. 

Trukmė:  3 savaitės (8 valandos savarankiško mokymosi per savaitę; iš 
viso 24 valandos) 

ECVET:  1 taškas 

Mokomosios 
medžiagos 
ilgis: 

• 20 puslapių mokomosios medžiagos, suskirstytos į 3 
skyrius  

• apytiksliai 1 skyrius per savaitę 

• baigus 3 skyrių, dalyvio bus paprašyta atlikti keletą 
skaitmeninių pratimų 

Modulio mokymosi tikslai: 

• suprasti bendrą žiedinės ekonomikos koncepciją 

• susieti žiedinės ekonomikos koncepciją su  žiedinėmis startuolių veiklomis  

• padėti startuoliams dažniau taikyti žiedinį metodą savo veikloje  

• parodyti, kad tvari startuolių plėtra yra prasminga verslui 

• pateikti sėkmingai taikomų žiedinių metodų pavyzdžių ES lygmenyje 
 

Modulio mokymosi rezultatai: 

• įgyti esminį supratimą apie žiedinę ekonomiką 

• suprasti, kaip žiedinė ekonomika yra susijusi su startuolių veikla 

• suvokti strateginę svarbą taikant labiau žiedinį požiūrį dabartinėse ir 
būsimose veiklose 

• atpažinti milžiniškas galimybes, kurias teikia šis žiedinis verslo plėtros ir 
darbo vietų kūrimo metodas 

• apžvelgti esamus žiedinės ekonomikos atvejų pavyzdžiu 

• apibrėžti dabartinės ES žiedinės ekonomikos statusą 

Modulio mokymo metodai: • į studentus orientuotas mokymasis 

• savarankiškas mokymasis 

Naudotos mokymo 
priemonės: 

• vieno pasirinkimo variantas 

• tiesa / melas klausimai 

• užpildyti tuščius laukelius  

• nuvilkti žodžius 

• santrauka 

Modulio temos: 

Skyrius I. Kas yra žiedinė ekonomika? 
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Trukmė:  8 valandos savarankiško mokymosi 

Poveikis baigus I skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis supras žiedinės 
ekonomikos sąvoką. 
Dalyvis suvoks žiedinės 
ekonomikos metodo 
privalumus.  

Dalyvis apžvelgs žiedinį 
metodą ES lygmeniu. 
Dalyvis atpažins 
žiedinės ekonomikos 
metodo taikymo savo 
startuolyje naudą. 

Dalyvis suvoks žiedinio metodo 
naudojimo pranašumus. 
Dalyvis galės nustatyti 
žiedinės ekonomikos modelio 
naudą ir galimybes. 

II skyrius. Kaip žiediniai startuoliai gali paspartinti žiedinės ekonomikos 
perėjimą 

Trukmė: 8 valandos savarankiško  mokymosi 

Poveikis baigus II skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis įgys holistinį 
„5R modelio“ 
supratimą. Dalyvis įgys 
supratimą apie žiedinį 
startuolio metodą. 
Dalyvis supras politikos 
formuotojų vaidmenį. 

Dalyvis taikys "5R 
modelį" ekonominiame, 
socialiniame ir 
technologijų 
lygmenyje. Dalyvis 
galės parengti pradinį 
verslo planą, pagrįstą 
šio modelio principais. 

Dalyvis galės kritiškai įvertinti 
žiedinių startuolių svarbą ir 
tai, kaip jie gali paskatinti 
perėjimą prie tvaresnės ES 
ekonomikos. 

III skyrius. Sėkmingi žiedinės ekonomikos startuoliai visoje Europoje 

Trukmė: 8 valandos savarankiško  mokymosi 

Poveikis baigus III skyrių: 

Žinios Kompetencijos Kompetencijos 

Dalyvis apžvelgs 
sėkmingo žiedinio 
metodo taikymo ES 
pavyzdžius. 

Dalyvis praktiškiau 
supras žiedinės 
ekonomikos 
koncepciją. 

Dalyvis galės plėtoti 
inovatyvią verslo idėją, 
paremtą žiedinės ekonomikos 
metodu. 
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Reikalavimai, norint gauti baigimo pažymėjimą: 

Minimalūs reikalavimai, keliami modulio baigimo pažymėjimui: „Žiedinė 
ekonomika Jūsų startuolyje“ yra šie: 

1. Savarankiško mokymosi pagal pateiktą mokymosi medžiagą m-mokymosi 
platformoje, pristatymas 

2. Skaitmeninių pratimų atlikimas: 12 pratimų (bent 9 teisingi). 

Modulio šaltiniai: 

Būtini skaitiniai: 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/the-circular-economy-in-
detail - Žiedinės ekonomikos principai 

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-
insights/mapping-the-benefits-of-a-circular-economy- Žiedinės ekonomikos 
pranašumai 

https://youmatter.world/en/definition/definitions-circular-economy-meaning-
definition-benefits-barriers/ - Žiedinės ekonomikos principai 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/ - ES žiedinės ekonomikos 
veiksmų planas 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/changing-nature-
work/impact-shift-circular-economy_en - Žiedinės ekonomikos poveikio pokytis 

https://www.circle-economy.com/resources/disruptors-how-circular-start-ups-
can-accelerate-the-circular-economy-transition - Report by University of Utrecht 
(2019), “Disruptors: How can circular start-ups accelerate the circular economy 
transition” 

Circle Economy. The Circularity Gap Report: An analysis of the circular state of 
the global economy. (2018) 

Rekomenduojami skaitiniai: 

1) Circle Economy. The Circularity Gap Report: An analysis of the circular state of 
the global economy. (2018) 

2) The Circular Economy: a transformative Covid19 recovery strategy. Available 
at: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-circular-
economy-a-transformative-Covid19-recovery-strategy.pdf  

3)  konkretūs šalies  

4)  konkretūs šalies  

Su moduliu susijusios sąvokos: 

Pramonė 4.0 
Žiedinė ekonomika 
Žiediniai startuoliai 

R-strategijos  
ŽE Veiksmų planas  
Startuolis 

Tvarumas 
Linijinė ekonomika  
Imk-Daryk-Išmesk   

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-circular-economy-a-transformative-Covid19-recovery-strategy.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/The-circular-economy-a-transformative-Covid19-recovery-strategy.pdf
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1.a. Modulio aprašymas: „Žiedinė ekonomika Jūsų startuolyje“ 

Šis modulis skirtas paaiškinti žiedinės ekonomikos (ŽE) koncepciją ir atskleisti jos 

panaudojimą kaip tvarų mąstymo ir veiklos būdą XXI a. veikiančiuose ES 

startuoliuose. ŽE modelis yra labai naudingas ir gali teigiamai paveikti visą 

ekonomiką, aplinką ir Europos Sąjungos piliečius. Tinkamai taikomas ŽE gali tapti 

esminiu ekonomikos augimo parametru, kurti naujas darbo vietas, skatinti 

inovacijas ir didinti ekonominį bei aplinkosauginį atsparumą.  

Visoms ES valstybėms narėms koordinuotai priėmus ŽE modelį, jis galėtų veikti kaip 

katalizatorius, ir taip Europos ekonomika taptų tvaresnė ir konkurencingesnė.   

Mokymasis ir ŽE modelio pagrindų įsisavinimas yra labai svarbus startuolių 

steigėjams ir jauniems verslininkams, nes Europos Komisijos vizija - atlikti visus 

struktūrinius ir technologinius pokyčius, kad iki 2050 m. ES ekonomika taptų tvaria. 

Atsižvelgiant į tai, dabartinis "linijinis ekonominis modelis" turėtų lėtai ir stabiliai 

atsisakyti pramoninės veiklos; vietoj to ŽE modelis pamažu kuria naują esamos 

paradigmos pokytį, kai produktų, medžiagų ir išteklių vertė ekonomikoje išlieka kuo 

ilgiau, o atliekų susidarymas yra kuo mažesnis.  

Norint sėkmingai pereiti prie tvaresnės ateities, ŽE modelį reikia skleisti, suprasti ir 

įgyvendinti praktikoje. Startuoliai gali daug greičiau pritaikyti savo verslo modelius 

(dėl savo dydžio ir efektyvių valdymo sistemų) į šį efektyvų išteklių panaudojimo 

būdą todėl jie gali tapti šio perėjimo lyderiais. 

1.l.  Modulio programos santrauka: „Žiedinė ekonomika Jūsų startuolyje“ 

Modulis rekomenduojamas 3 savaičių mokymams. Bendras mokymosi laikas per 3 
savaites sudaro 24 valandas savarankiško mokymosi, kiekvienam skyriui skiriant po 
8 valandas. Baigęs visus skyrius, dalyvis gali pasitikrinti žinias atlikęs interaktyvius 
pratimus. 

Mokymo modulio pabaigoje dalyviai sužinos pagrindines gaires, kurios padės jiems 
išsiskirti iš konkurentų ir investuoti į labiau žiedinį metodą. Žiedinėje ekonomikoje 
yra didžiulės verslo plėtros ir darbo vietų kūrimo galimybės, ir šis modulis padės 
startuoliams suvokti savo gyvavimą ir svarbą. Čia pateikti ES atvejų pavyzdžiai 
padės besimokančiajam suprasti žiediniuose startuoliuose veikiančius verslo 
modelius. Šie pavyzdžiai gali padėti startuolių steigėjams kurti naujas novatoriškas 
verslo idėjas, pagrįstas žiedinės ekonomikos koncepcija ir modeliu. 

Sėkmingai užbaigus modulį: "Žiedinė ekonomika Jūsų startuolyje"  dalyviams bus 

įteiktas baigimo pažymėjimas. 



 

 

Erasmus+ programa 

Pagrindinis veiksmas: Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąją patirtimi tikslais 

Veiksmo sritis: Strateginės partnerystės profesinio mokymo srityje 

Projekto numeris: 2019-1-PL01-KA202-065209 

20 

 

3 MODULIS: SKAITMENINIS GYVENIMO BŪDO VERSLUMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Erasmus+ programa 

Pagrindinis veiksmas: Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąją patirtimi tikslais 

Veiksmo sritis: Strateginės partnerystės profesinio mokymo srityje 

Projekto numeris: 2019-1-PL01-KA202-065209 

21 

 

Modulio tikslas: 

Modulio „Skaitmeninis gyvenimo būdo verslumas" tikslas: suteikti reikalingų žinių, 
norint suprasti, kas yra skaitmeninio gyvenimo būdo verslumas, ir pateikti 
praktinę informaciją, medžiagą ir pratimus apie svarbiausių skaitmeninio 
gyvenimo būdo verslininko minkštųjų įgūdžių ugdymą, taip pat verslo plėtros 
priemones, kurios padės startuoliams sėkmingai kurti ir plėtoti savo verslą. 

Trukmė  4 savaitės (6 valandos savarankiško mokymosi per savaitę; iš 
viso 24 valandos) 

ECVET:  1 taškas 

Mokomosios 
medžiagos 
ilgis: 

• 29 puslapiai tiriamosios medžiagos, suskirstytos į 4 
skyrius, 

• apytiksliai 1 skyrius per savaitę, 

• užbaigus IV skyrių dalyvio bus paprašyta atlikti 
skaitmeninius pratimus.  

Modulio mokymosi tikslai: 

• suteikti žinių, reikalingų suprasti, kas yra: 
  skaitmeninis gyvenimo būdas, 

                     gyvenimo būdo verslumas, 

           startuolis. 

• pristatyti skaitmeninio gyvenimo būdo verslumo koncepciją; 

• paaiškinti minkštųjų įgūdžių, reikalingų norint tapti sėkmingu skaitmeninio 
gyvenimo būdo verslininku, svarbą; 

• pateikti praktinę informaciją, mokymosi medžiagą ir pratimus, skirtus 
ugdyti minkštuosius įgūdžius, reikalingus norint tapti sėkmingu 
skaitmeninio gyvenimo būdo verslininku; 

• pateikti praktinę informaciją, mokymosi medžiagą ir pratimus svarbiausiais 
verslo plėtros klausimais. 

Modulio mokymosi rezultatai: 

• pagilintos žinios apie skaitmeninį gyvenimo būdą ir skaitmeninį gyvenimo 
būdo verslumą; 

• suvokimas, kokie gebėjimai ir įgūdžiai yra svarbiausi skaitmeninio 
gyvenimo būdo verslininkams; 

• patobulinti ir pagerinti minkštieji įgūdžiai, būtini sėkmingam skaitmeninio 
gyvenimo būdo verslui; 

• pagilintos žinios apie verslo struktūrą, planavimą ir rinkodaros veiklas; 

• pagilintos žinios kaip pasinaudoti įvairiomis priemonėmis ir paramos 
galimybėmis tolesnei verslo plėtrai ir augimui užtikrinti. 

Modulio mokymo metodai: • į studentus orientuotas mokymasis  

• savarankiškas mokymasis 
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Naudotos mokymo 
priemonės: 

• tiesa / melas klausimai 

• vieno pasirinkimo variantas 

• kelių pasirinkimų variantai 

• nuvilkti žodžius 

• dokumentavimo įrankis 

Modulio temos: 

I skyrius. Kas yra skaitmeninis gyvenimo būdas ir gyvenimo būdo verslumas? 

Trukmė:  6 valandos savarankiško mokymosi  

Poveikis užbaigus I skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
pagrindinius 
skaitmeninio gyvenimo 
būdo, gyvenimo būdo 
verslumo ir 
skaitmeninio gyvenimo 
būdo verslumo 
terminus, kaip kelią į 
savarankišką darbą, 
galimas veiklos sritis, 
startuolių statistiką. 

Dalyvis įvardins 
pagrindinius 
skaitmeninio gyvenimo 
būdo verslumo bruožus 
ir svarbiausias 
startuolio steigimo 
sąlygas. 

Dalyvis supras, kaip įvertinti 
skaitmeninio gyvenimo būdo 
verslumo įmonės steigimo 
galimybes. 

II skyrius. Reikalingos kompetencijos ir įgūdžiai, siekiant tapti sėkmingu 
skaitmeninio gyvenimo būdo verslininku 

Trukmė:  6 valandos savarankiško mokymosi  

Poveikis užbaigus II skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
pagrindines 
kompetencijas ir 
minkštuosius įgūdžius, 
ypač tuos, kurių reikia 
norint tapti sėkmingu 

Dalyvis gebės įvardinti 
kompetencijas ir 
minkštuosius įgūdžius, 
jų svarbą verslo 
plėtrai. 

Dalyvis supras minkštųjų 
įgūdžių ugdymui skirtas  
priemones ir metodus, mokės 
juos panaudoti norint tobulinti 
savo kompetencijas ir tapti 
sėkmingu skaitmeninio 
gyvenimo būdo verslininku. 
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skaitmeninio gyvenimo 
būdo verslininku. 

III skyrius. Skaitmeninio gyvenimo būdo verslumo verslo principai ir 
rinkodaros strategijos 

Trukmė:  6 valandos savarankiško mokymosi  

Poveikis užbaigus III skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
pagrindinius verslo 
steigimo ir plėtros 
principus, įskaitant 
rinkodaros veiklas.  

Dalyvis galės įvardinti 
nuoseklios rinkodaros 
strategijos svarbą 
sėkmingai verslo 
pradžiai ir augimui. 

Dalyvis suvoks startuolių 
rizikos valdymo metodo naudą 
kasdieniame gyvenime. 

IV skyrius. Nuolatinis Jūsų skaitmeninio startuolio vystymas 

Trukmė:  6 valandos savarankiško mokymosi ir darbo su skaitmeniniais pratimais 

Poveikis užbaigus III skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
skaitmeninio gyvenimo 
būdo įmonės nuolatinės 
plėtros ir augimo 
žingsnius. 

Dalyvis įvardins 
nuolatinio augimo 
strategijų svarbą verslo 
vystymui. 

Dalyvis suvoks įvairių paramos 
veiksmų ir programų naudą, 
kad skaitmeninio gyvenimo 
būdo įmonė galėtų sėkmingai 
augti.  

Reikalavimai, norint gauti baigimo pažymėjimą: 

Minimalūs reikalavimai, keliami modulio baigimo pažymėjimui: „Skaitmeninis 
gyvenimo būdo verslumas“ yra šie: 

• Savarankiško mokymosi pagal pateiktą mokymosi medžiagą m-mokymosi 
platformoje, pristatymas 

• Skaitmeninių pratimų atlikimas: 12 pratimų (bent 9 teisingi). 

Modulio šaltiniai: 

Būtini skaitiniai: 
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1)  konkretūs šalies  

2)  konkretūs šalies  

1) Skaitmeninio gyvenimo būdo vedimas 
https://www.buhlebenkosiconsulting.com/post/2017/08/02/living-digital-
lifestyle 
2) Kas yra skaitmeninis gyvenimo būdas? 

https://swomibuzz.com/en/what-is-the-digital-lifestyle 

Straipsniuose pateikiama suprantama informacija apie tai, ką galime vadinti 
skaitmeniniu gyvenimo būdu, ir pagrindiniai jo bruožai, pranašumai ir 
galimybės, kuriuos galime iš jo gauti. 
3) Kas yra skaitmeninio gyvenimo būdo verslininkas ir kaip tokiu tapti? 

https://www.universitylabpartners.org/blog/lifestyle-entrepreneur-how-to-
become-one 

Straipsnyje pateikiama įžvalga apie gyvenimo būdo verslumo idėją ir tai, ko 
reikia norint tapti gyvenimo būdo verslininku. 
4) 5 privilegijos pradedant skaitmeninio gyvenimo būdo verslą 

https://www.elizabethpottsweinstein.com/digital-lifestyle-business/ 

Įdomu, kodėl verta tapti skaitmeninio gyvenimo būdo verslininku? Tiesiog 
perskaitykite šį straipsnį ir nuspręskite patys! 
5) KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING, © European Union, 2019, PDF 
ISBN 978-92-76-00476-9 doi:10.2766/569540 NC-02-19-150-EN-
N, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-
11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en 

Informacija apie pagrindinius gebėjimus: kokie jie yra, pagrindiniai svarbiausių 
dalykų, kuriuos reikia išmokti ir į kuriuos reikia atsižvelgti, apibrėžimai. 
6) Kas yra verslumas: kompetencijos ir tobulėjimas 

https://baseread.com/what-entrepreneurship-is-competencies-and-
development/ 
7) Atviri švietimo ištekliai: iniciatyvos jausmas ir verslumas 

http://job-yes.eu/en-gb/oers-view-en 

Naudingi pratimai verslumo kompetencijos ugdymui priimant verslumo 
sprendimus, ko reikia norint būti verslininku? ir daugiau 
8) Praktinių pratimų rinkinys – atviri švietimo ištekliai gyvenimo būdo 
verslumo tema 

http://self-e.lpf.lt/pathway-category.html?lang=en&category=2 
9) Atviri švietimo ištekliai „Gyvenimo būdo verslumo pagrindai“ 

http://www.ace-erasmusplus.eu/study-material/index.php?lang=en 

Šioje medžiagoje aptariamos verslumo ir GBV temos, paaiškinama GBV nauda ir 
galimos kliūtys, su kuriomis gali susidurti GBV, paaiškinamos GBV rūšys; 

https://www.buhlebenkosiconsulting.com/post/2017/08/02/living-digital-lifestyle
https://www.buhlebenkosiconsulting.com/post/2017/08/02/living-digital-lifestyle
https://swomibuzz.com/en/what-is-the-digital-lifestyle
https://www.universitylabpartners.org/blog/lifestyle-entrepreneur-how-to-become-one
https://www.universitylabpartners.org/blog/lifestyle-entrepreneur-how-to-become-one
https://www.elizabethpottsweinstein.com/digital-lifestyle-business/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
https://baseread.com/what-entrepreneurship-is-competencies-and-development/
https://baseread.com/what-entrepreneurship-is-competencies-and-development/
http://job-yes.eu/en-gb/oers-view-en
http://self-e.lpf.lt/pathway-category.html?lang=en&category=2
http://www.ace-erasmusplus.eu/study-material/index.php?lang=en
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supažindina su pagrindiniais efektyvaus verslo valdymo principais, teikia 
pasiūlymus, kaip atlikti rinkos tyrimus, parengti rinkodaros ir finansinį planą, 
kaip atlikti SWOT analizę, taip pat kaip sukurti ir valdyti elektroninę 
parduotuvę. 
10) Praktinių užduočių rinkinys - VERSLO PRINCIPAI IR RINKODARA GYVENIMO 
VYKDYBĖJE 

http://self-e.lpf.lt/pathway-category.html?lang=en&category=3 
11) Kaip greitai sukurti tinklaraštį ir užsidirbti pinigų 

https://dopedollar.com/make-money-blogging/ 

12) 17 Sustainable Business Growth Strategies: Ideas and Examples 

13) 7 important steps to sustainable business growth, Hung Le, 22 June, 2018 

 

Su moduliu susijusios sąvokos: 

Algoritmas 
Bitkoinai 
Tinklaraštinkas 
Kodavimas 
Kompetencijos 

Skaitmeninis gyvenimo būdas 
Skaitmeninio gyvenimo būdo 
verslumas 
Nuomonės formuotojas 
Gyvenimo būdo verslininkas 
Rinkodara 

Savarankiškas 
darbas 
Minkštieji įgūdžiai 
Vienaragis 
Interneto svetainių 
talpinimas 

 

1.a. Modulio aprašymas: „Skaitmeninis gyvenimo būdo verslumas“ 

Skaitmeninio gyvenimo būdo verslumas kyla iš dviejų pagrindinių komponentų 

simbiozės: siekio pradėti savo verslą ir buvimo įsitraukus į įvairias skaitmenines 

įmones (pradedant nuo kodavimo ir programavimo pagrindinių algoritmų iki 

profesionalių žaidimų, kurti interneto svetainių talpinimo sistemas, kaupti bitkoinus 

ar būti nuomonės formuotojais ir daug daugiau) tai gali atlikti savamokslis XXI 

amžiaus genijus. Jaunimas turi novatoriškų idėjų skaitmeninėje srityje ir dažnai 

svajoja įkurti savo verslą kaip prieš kelis dešimtmečius padarė šiuolaikiniai 

skaitmeninės eros revoliucionieriai iš "Apple Inc." ir "Microsoft".  

Labai dažnai jauniesiems verslo steigėjams skaitmeninėse ir kitose srityse trūksta 

verslumo įgūdžių ir verslo formavimo pagrindų, o tai lemia finansinius sunkumus ir 

verslo trumpalaikiškumą.  

3 modulis apjungia pagrindines žinias, skirtas verslumo kompetencijai ugdyti ir 

būtinas sėkmingam šiuolaikiniam verslui, kurios taip pat padeda startuoliams 

įtvirtinti savo gyvenimo būdą savo verslumo nuotykyje.  

http://self-e.lpf.lt/pathway-category.html?lang=en&category=3
https://dopedollar.com/make-money-blogging/
http://www.intellspot.com/business-growth-strategies/#:~:text=17%20Sustainable%20Business%20Growth%20Strategies%3A%20Ideas%20and%20Examples,well%20as%20hard%20to%20...%20More%20items...%20
https://www.sage.com/en-gb/blog/business-growth/#:~:text=%207%20important%20steps%20to%20sustainable%20business%20growth,Regardless%20of%20current%20discussions%20about%20automation...%20More%20
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Modulį gali studijuoti tie, kurie nori steigti ir (arba) plėtoti įmonę IRT sektoriuje ar 

bet kurioje kitoje gyvenimo būdo verslo įmonėje. 

Labai svarbu paminėti, kad sėkmingą verslo įmonę sudaro daugybė skirtingų 

komponentų, tokių kaip verslo principų ir rinkodaros strategijos supratimas. 

Startuolių steigėjai turėtų į juos atsižvelgti. 

Jūs būsite supažindinti su pagrindinėmis kompetencijomis ir įgūdžiais, reikalingais 

sėkmingam verslui vystyti, ir galėsite juos tobulinti, o kartu įgyti dar daugiau 

naudingos informacijos ir žinių.  

Modulį sudaro keturi teminiai skyriai: 

• Kas yra skaitmeninis gyvenimo būdas ir gyvenimo būdo verslumas? 

• Kompetencijos ir įgūdžiai, reikalingi norint tapti sėkmingu skaitmeninio 

gyvenimo būdo verslininku 

• Skaitmeninio gyvenimo būdo verslumo verslo principai ir rinkodaros 

strategijos 

• Nuolatinis Jūsų skaitmeninio startuolio vystymas 

Skyrius sudaro išsami ir koncentruota informacija skaitmeninio gyvenimo būdo 

verslumo tema. 

„Kas yra skaitmeninis gyvenimo būdas ir gyvenimo būdo verslumas?“ Šiame skyriuje 

skaitmeninis gyvenimo būdas pristatomas ir išvardijami naujausi skaitmeninio 

gyvenimo būdo žaidėjai ir sąlygos, taip pat galimybės, kurias dabartinė virtuali 

realybė gali pasiūlyti kuriant savo darbo vietą, remiantis gyvenimo būdo patirtimi. 

Skyriuje „Kompetencijos ir įgūdžiai, reikalingi norint tapti sėkmingu skaitmeninio 

gyvenimo būdo verslininku“ sužinosite, kas yra kompetencijos ir minkšti įgūdžiai ir 

kurie iš jų yra svarbiausi, norint tapti verslininku, kaip juos ugdyti savo 

kasdieniniame gyvenime, kad išliktumėte teisingame kelyje sėkmingo verslo 

savininko ar vadovo pozicijoje.  

Skyriuje „Skaitmeninio gyvenimo būdo verslumo verslo principai ir rinkodaros 

strategijos“ pagrindinis dėmesys skiriamas verslo principams, procesams, 

planavimui ir vienai iš svarbiausių verslo plėtros sričių - rinkodarai. Suprasite, kokie 

yra pagrindiniai sėkmingo verslo komponentai, sužinosite, kaip planuoti savo verslo 

veiklą ir kaip sukurti pergalingą rinkodaros strategiją. 

Paskutinis skyrius yra „Nuolatinis Jūsų skaitmeninio startuolio vystymas“, kuriame 

kalbama apie tolesnę Jūsų naujo verslo plėtrą ir iššūkius bei kaip juos įveikti, 
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sužinosite apie tvaraus verslo augimo strategijas ir gausite praktinių 

rekomendacijų, galėsite išanalizuoti gerosios praktikos pavyzdžius, susijusius su 

startuolių augimu ir tapimu vienaragiais.  

Modulis pabaigoje rasite viktoriną ir interaktyvius pratimus, kurie užtvirtins įgytas 

žinias. 

1.b.  Modulio programos santrauka: „Skaitmeninis gyvenimo būdo verslumas“ 

Skaitmeninio gyvenimo būdo verslumas yra gana naujas reiškinys verslo pasaulyje, 

tačiau jis tampa vis populiaresnis dėl patrauklaus būdo tapti nepriklausomu ir 

savarankišku bei galimybės pasinaudoti visais skaitmeninio gyvenimo būdo ir 

verslumo privalumais, taip pat pasiūlyti naujas paslaugas ir darbo vietas 

besikeičiančioje verslo ir socialinėje aplinkoje. Modulio „Skaitmeninio gyvenimo 

būdo verslumas“ dalyviai tyrinės svarbiausius virtualios verslumo realybės 

elementus. Siūlomoje mokymo programoje pateikiami mokymosi tikslai, temos ir 

pratimai, padedantys startuolių steigėjams įkurti savo skaitmeninio gyvenimo būdo 

verslą ir jį plėtoti ateityje.  
Mokymai vykdomi nuotoliniu būdu pasitelkus mobiliojo mokymosi („m-learning“) 

metodą, kuris suteikia galimybę mokytis įvairiuose kontekstuose, naudojantis 

socialine ir turinio sąveika bei asmeniniais elektroniniais prietaisais. M-

besimokantieji naudojasi mobiliųjų įrenginių edukacinėmis technologijomis jiems 

patogiu metu.  

Modulis rekomenduojamas 4 savaičių mokymams. Bendras mokymosi laikas per 4  

savaites sudaro 24 valandas savarankiško mokymosi. Modulį sudaro 21 puslapis 

mokymosi medžiagos, kuri skirta mokytis 3 savaites apytiksliai 7 puslapiai per 

savaitę. Paskutinė savaitė skirta individualios užduoties ruošimui. 

Mokymo medžiaga suskirstyta į 4 skyrius. Mokymo modulio „Skaitmeninio gyvenimo 

būdo verslumas“ pabaigoje dalyviai įgis daugiau žinių apie skaitmeninio gyvenimo 

būdo verslumą ir verslo kūrimo principus, taip pat apie svarbiausias sėkmingo 

verslininko kompetencijas ir įgūdžius bei kaip įveikiant iššūkius bei drąsiai 

pasireiškiant rinkoje puoselėti ir plėsti verslą.  

Sėkmingai baigę „Skaitmeninio gyvenimo būdo verslumo“ modulį, dalyviai gaus 

baigimo pažymėjimą. 
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4 MODULIS: DAIKTŲ INTERNETAS VERSLUMO PRAKTIKOJE 
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Modulio tikslas: 

Modulio „Daiktų internetas verslumo praktikoje" tikslas – suteikti verslininkams 
žinių apie šią technologiją, kurios atskleis jos teikiamus privalumus, o tai gali 
įtakoti ir verslo plėtros kryptį.  

Trukmė:  4 savaitės (6 valandos savarankiško mokymosi per savaitę; iš 
viso 24 valandos) 

ECVET:  1 taškas 

Mokomosios 
medžiagos 
ilgis: 

• 20 puslapių mokomosios medžiagos, suskirstytos į 4 
skyrius,  

• apytiksliai 1 skyrius per savaitę, 

• baigus IV skyrių, dalyvio bus paprašyta atlikti 
skaitmeninius pratimus. 

Modulio mokymosi tikslai: 

• Dalyvis supras, kas yra daiktų internetas ir kaip ši technologija įtakoja 
mūsų gyvenimus 

• Dalyvis supras DI vaidmenį formuojant ateities sprendimus 

• Dalyvis supras, koks yra DI vaidmuo išmaniuosiuose miestuose 

• Dalyvis sužinos apie šios technologijos poveikį, apie tai kaip įmonės gali 
pasinaudoti DI ir kurti vertę  

• Dalyvis supras, kaip skirtingos „Pramonės 4.0“ technologijos (pvz., „Big 
Data“ ar „Edge Computing“) palaiko ir įtakoja viena kitos vystymąsi. 

Modulio mokymosi rezultatai: 

• supras, kas yra DI 

• supras daiktų interneto infrastruktūrą 

• supras DI įtaką kasdieniame gyvenime 

• sužinos apie įvairius įrenginius, kurie naudoja DI 

• įgis žinių apie galimas taikymo sritis ateityje 

• atpažins technologijas, kurios palaiko DI 

• supras daiktų interneto naudą ir riziką 

• sužinos, kaip DI gali padėti startuoliams 

• įgis žinių apie DI įgyvendinimo kliūtis 

• įgis žinių apie būsimas DI tendencijas 

Modulio mokymo metodai: • į studentą orientuotas mokymasis 

• savarankiškas mokymasis 

Naudotos mokymo 
priemonės: 

• vieno pasirinkimo variantas 

• tiesa / melas klausimai 

• užpildyti tuščius laukelius 

• nuvilkti žodžius 

• santrauka 
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Modulio temos: 

I skyrius. Kas yra DI? 

Trukmė: 6 valandos  savarankiško mokymosi 

Poveikis užbaigus I skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės žinių apie 
tai, kas yra DI ir kaip 
jis veikia; žinos daiktų 
interneto naudojimo 
pavyzdžių; žinos galimą 
panaudojimą ateityje; 
išmanys prietaisus ir 
technologijas, 
reikalingas DI; supras 
daiktų interneto rinką; 
žinos didžiausius DI 
tiekėjus.   

Dalyvis žinos, kaip 
veikia DI įrenginiai; 
supras, kokia 
technologija reikalinga 
prietaisams; galės 
įvardinti daiktų 
interneto įrenginių ir 
technologijų 
pavyzdžius; galės 
atpažinti daiktų 
interneto įrenginius; 
galės įvardinti daiktų 
interneto naudojimo 
pavyzdžius 
šiandieniniame 
gyvenime. 

Dalyvis supras DI plėtrą ir kaip 
ji paveiks mūsų ateitį. Dalyvis 
sugebės pastebėti aplink save 
esančius daiktų interneto 
sprendimus ir matys šios 
koncepcijos teikiamą 
potencialą. 

II skyrius. Daiktų interneto poveikis 

Trukmė: 6 valandos  savarankiško mokymosi 

Poveikis užbaigus II skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės žinių apie 
esamus DI sprendimus; 
supras, kaip kiti 
Pramonė 4.0 elementai 
įtakoja DI plėtrą; žinos 
terminus: Didieji 
duomenys („Big 
Data“), „Edge 
Computing“, 
Besimokančios sistemos 

Dalyvis galės atpažinti 
išmaniuosius įrenginius; 
galės rasti protingų 
sprendimų savo įmonei; 
galės įvardyti su DI 
susijusias technologijas 
ir žinos, kaip jos 
veikia. 

Dalyvis suvoks aplinkinius DI 
sprendimus ir žinos šios 
technologijos poveikį 
žmonėms ir aplinkai. 
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(„Machine Learning“), 
„Smart Grid“; supras, 
kas yra protingas 
(išmanusis) namas, ir 
žinos daiktų interneto 
sprendimo pavyzdį; 
supras galimą DI 
poveikį bendruomenei 
ir Žemei. 

 

III skyrius. DI ateitis 

Trukmė: 6 valandos  savarankiško mokymosi 

Poveikis užbaigus III skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Turės žinių apie 
išmanųjį miestą ir šią 
koncepciją bei jos 
elementus. Taip pat 
suvoks DI taikymo 
galimybes ir jų poveikį 
plėtrai; žinos būdus, 
kaip išmatuoti, miesto 
išmanumą.  

 

Dalyvis sugebės 
įvardyti išmaniojo 
miesto sprendimus ir 
rasti jų taikymo 
praktikoje pavyzdžių. 
Jis galės ieškoti 
sprendimų savo 
miestui. 

 

 

Dalyvis suvoks DI naudą 
išmaniajame mieste ir 
pastebės, kaip ši technologija 
gali pagerinti žmonių 
gyvenimą. 

 

IV skyrius. DI ir startuoliai 

Trukmė: 6 valandos savarankiško mokymosi ir darbo su skaitmeniniais pratimais 

Poveikis užbaigus IV skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės žinių apie 
skirtingas galimybes 
įgyvendinant DI 
sprendimus. Žinos apie 
finansavimo galimybes 

Dalyvis turės žinių apie 
skirtingumus tarp PDI 
(Pramoninis Daiktų 
Internetas) ir  DI;  
gebės rasti geriausią 

Dalyvis supras daiktų interneto 
diegimo modelius ir veikimui 
reikalingus įrenginius. 
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bei gerąją praktiką 
startuolių įmonėse.  

sprendimą diegiant DI 
savo įmonėje; galės 
įvardyti objektus, 
siųstuvus, 
technologijas ir rasti 
jiems panaudojimo 
būdus; galės įvardyti 
gerąją patirtį; gebės  
pasinaudoti 
finansinėmis 
galimybėmis. 

Reikalavimai, norint gauti baigimo pažymėjimą: 

Minimalūs reikalavimai, keliami modulio baigimo pažymėjimui: „Daiktų internetas 
verslumo praktikoje“ yra šie: 

1. Mokymo medžiagos, teikiamos m-mokymosi forma, savarankiškas 
mokymasis; 

2. Skaitmeninių pratimų atlikimas: 12 pratimų (bent 9 teisingi). 

Modulio šaltiniai: 

Būtini skaitiniai: 

1)  konkretūs šalies  

2)  konkretūs šalies 

Rekomenduojami skaitiniai: 

1) The Internet of Things (IoT) – essential IoT business guide (n.d.). i-SCOOP.  
Startup Monitor (2018). European Commission, Brussels, EU. 
[http://tiny.cc/qd48tz] 

Daiktų internetas (IoT), esminis DI verslo vadovas, leidžia sužinoti apie 
svarbiausias su DI susijusias problemas verslo požiūriu. Tekste taip pat 
pateikiamas įvairių IoT pogrupių, tokių kaip: IIoT, CIoT, IoE, IoRT, 
aprašymas. Nepaisant to, vienas iš svarbiausių šio teksto privalumų yra 
įvairių daiktų interneto sprendimų pristatymas, pavyzdžiui, gamybos ar 
mažmeninės prekybos versle. 

2) The European market potential for integrated internet of things and big data 
services. CBI. (2020) [https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-
itobpo/intergrated-internet-things/market-potential]  

CBI (Importo skatinimo centras) išleido dokumentą apie DI ir didžiuosius 
duomenis, kuriame pristatomas Europos rinkos potencialas. Tai ypač 
naudinga verslininkams, norintiems sužinoti, kaip atrodo IOT sprendimų 
pasirengimas ir įsisavinimas Europoje. Įdomi technika, naudojama tekste, 



 

 

Erasmus+ programa 

Pagrindinis veiksmas: Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąją patirtimi tikslais 

Veiksmo sritis: Strateginės partnerystės profesinio mokymo srityje 

Projekto numeris: 2019-1-PL01-KA202-065209 

33 

 

yra trumpų užrašų palikimas „Patarimų“ pavidalu, kurie padės parodyti 
keletą patarimų ir instrukcijų. 

3)  konkrečios šalies  

4)  konkrečios šalies  

Su moduliu susijusios sąvokos: 

Pramonė 4.0 
Išmanieji namai 
Išmanusis miestas 

Išmanieji automobiliai 
Švyturys (Beacons) 
Startuolis 

Mašininis mokymasis; 
Didieji duomenys „Big 
Data“ 

 

1.a. Modulio aprašymas: „Daiktų internetas verslumo praktikoje“ 

Daiktų internetas yra labai plati ir gana sudėtinga sąvoka, kuri vis labiau 

populiarėja žiniasklaidoje. Pati koncepcija yra Pramonė 4.0 dalis ir skirta pagerinti 

verslo funkcionalumą, spartesnį duomenų ir informacijos iš įvairių įrenginių gavimą 

ir keitimąsi.  

Šios ir kitų Pramonė 4.0 technologijų vystymosi mastas rodo, jog į juos reikia 

žvelgti kaip į būsimus verslo inovacijų variklius. Norint suprasti daiktų interneto 

temą, būtina žinoti jo prielaidas ir kaip jis veikia mus supantį pasaulį ir kokios yra 

šios technologijos vystymo prognozės. 

Daiktų internetas vystosi taip, kad glaudžiai siejasi su kitais Pramonė 4.0 

komponentais kaip didieji duomenys (Big Data) ir besimokančiomis sistemomis. Šių 

ryšių dėka vis dažniau girdime apie tokius sprendimus kaip išmanusis miestas (Smart 

City), išmanieji automobiliai (Smart Cars) ar išmanieji namai (Smart Home). 

Daugelis jų jau yra pritaikyti rinkoje, pavyzdžiui, švyturio (Beacons) technologija. 

Šis modulis sukurtas siekiant pristatyti daiktų interneto sampratą ir supažindinti 

tiek su techninėmis jo prielaidomis tiek su įtaka asmenims, jų gyvenimams, 

verslams ir startuoliams.  

1.l.  Modulio programos santrauka: „Daiktų internetas verslumo praktikoje" 

Daiktų internetas tai sprendimas užkariavęs pasaulį ir dažnai juo naudojamės net to 

nesuprasdami. Šis modulis siekia tai pakeisti.  

Modulis rekomenduojamas 4 savaičių mokymams. Bendras mokymosi laikas per 4 

savaites sudaro 26 valandas savarankiško mokymosi, skiriant po 6 valandas 
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kiekvienam skyriui. Pabaigus visus skyrius dalyvis gali pasitikrinti žinias atlikęs 

interaktyvius pratimus.  

Savarankiško mokymo medžiaga suskirstyta į 4 skyrius. Mokymo modulio „Daiktų 

internetas verslumo praktikoje“ pabaigoje dalyviai praplės savo teorines žinias apie 

daiktų internetą, kurias galės pritaikyti savo ateities/dabarties startuolio idėjoms 

įgyvendinti. Šios žinios leis suteiks konkurencinį pranašumą, padės geriau suprasti 

technologijų plėtros kryptį ateityje ir pagerinti savo verslo bei produktų/paslaugų 

valdymą. 

 

Sėkmingai baigę modulį „Daiktų internetas verslumo praktikoje“, dalyviai gaus 

baigimo pažymėjimą. 
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5 MODULIS: JUTIKLIŲ INFRASTRUKTŪROS KASDIENIAME VERSLE 
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Modulio tikslas: 

Stiprinti startuolių steigėjų ir verslininkų kompetencijas bei skatinti jų profesinį 
tobulėjimą gerinant skaitmeninio verslumo gebėjimus, aiškiai apibrėžiant, kas yra 
jutiklių infrastruktūra ir jos kasdienis panaudojimas versle, skaitmeniniuose 
startuoliuose ir skaitmeninėse veiklą plečiančiose įmonėse, kaip pagrindinis žinių 
elementas, kuris turėtų būti pasiekiamas startuoliams. 

Trukmė:  3 savaitės (8 valandos savarankiško mokymosi per savaitę; iš 
viso 24 valandos) 

ECVET:  1 taškas 

Mokomosios 
medžiagos 
ilgis: 

• 20 puslapių mokomosios medžiagos, suskirstytos į 3 
skyrius,  

• apytiksliai 6-7 puslapiai per savaitę, 

• paskutinė savaitė skirta individualios užduoties 
rengimui. 

Užduotis: • pabaigus mokymosi medžiagą, ji turi būti nusiųsta 
dėstytojui, kuris pateiks atsiliepimą, 

• užduotis bus parengta naudojant m-mokymosi 
dokumentacijos įrankį. 

Modulio mokymosi tikslai: 

• suteikti žinių, reikalingų norint suprasti pagrindinius jutiklių naudojimo 
terminus startuoliuose 

• pristatyti jutiklių naudojimo koncepciją 

• paaiškinti, kodėl jutikliai yra svarbūs startuoliams kasdieniame versle 

• teikti praktinę informaciją apie tai, kokiose srityse jutikliai gali būti 
naudojami kasdienėje veikloje 
 

Modulio mokymosi rezultatai: 

• dalyviai įgis daugiau žinių apie jutiklių taikymą ir naudojimą 

• dalyviai supras, kaip jutikliai  gali būti naudojami startuoliuose kasdienėse 
veiklose 

• dalyviai taip pat galės išanalizuoti savo startuolį ir parengti jutiklių 
įgyvendinimo planą 

Modulio mokymo metodai: • į studentą orientuotas mokymasis 

• M-mokymosi mokymo metodas 

Naudotos mokymo 
priemonės: 

• tiesa/melas klausimai 

• vieno pasirinkimo variantas 

• nuvilkti žodžius 
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• dokumentavimo įrankis 

Modulio temos: 

I skyrius. Kaip veikia jutikliai. Jutiklių naudojimas serverio kambaryje. 

Trukmė: 8 valandos savarankiško  mokymosi 

Poveikis užbaigus I skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
pagrindinius jutiklių 
terminus: (jutiklis, 
matavimo sistema, 
įvesties signalas, 
jutiklio diapazonas, 
jutiklio skiriamoji 
geba, jutiklio 
jautrumas, pažintinių 
jutiklių technologija) ir 
apie jutiklių naudojimą 
startuolių serverių 
patalpose. 

Dalyvis gebės įvardinti 
svarbius jutiklių 
infrastruktūros 
elementus serverių 
kambariuose. 

Dalyvis supras jutiklių 
panaudojimo serverių 
patalpose esančiose 
startuoliuose būdus ir 
privalumus.  

 

II skyrius. Jutiklių naudojimas uždarosios grandinės televizijos kameroje 
(CCTV) 

Trukmė: 8 valandos savarankiško  mokymosi 

Poveikis užbaigus II skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
uždaros grandinės 
televizijos kamerą. 

Dalyvis įvardins 
svarbius uždaros 
grandinės televizijos 
kamerų infrastruktūros 
elementus ir žinos, 
kaip juos panaudoti 
startuolyje. 

Dalyvis suvoks galimus uždaros 
grandinės televizijos kameros 
panaudojimo būdus ir naudą 
startuoliui. 

III skyrius. Jutiklių naudojimas dronuose. 
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Trukmė: 8 valandos savarankiško  mokymosi 

Dalyvis, baigęs II skyrių ir savarankiškai mokydamasis III skyrių: 

• bus parengęs planą, kaip įdiegti jutiklių infrastruktūrą besimokančiojo  
startuolyje; 

• bus atlikęs skaitmeninius pratimus 

Poveikis užbaigus III skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
dronus. 

Dalyvis įvardins 
svarbiausius bepiločių 
orlaivių elementus ir 
žinos, kaip juos 
panaudoti startuolyje. 

Dalyvis suvoks galimus dronų 
panaudojimo kasdieniame 
versle būdus ir naudą. 

Reikalavimai, norint gauti baigimo pažymėjimą: 

Minimalūs reikalavimai, keliami modulio baigimo pažymėjimui: „Jutiklių 
infrastruktūra kasdieniame versle“ yra šie: 

1. Mokymo medžiagos, teikiamos m-mokymosi forma, savarankiškas 
mokymasis 

2. Testo internete atlikimas: 10 klausimų (bent 5 teisingi atsakymai) 
3. Savarankiško darbo pateikimas, tema: Kaip aš galiu panaudoti jutiklius 

savo startuolyje (planas, kaip diegti jutiklių infrastruktūrą studento 
startuolyje: žodžiai, min. 2.000 – maks. 4.000 simbolių su tarpais).  

 

Modulio šaltiniai: 

Būtini skaitiniai: 

1)  Gill, M., Spriggs, A. (2005). Assessing the impact of CCTV, Home Office 
Research Study 292, Home Office Research, Development and Statistics 
Directorate.2)  konkrečios šalies. 

2) The History Of Drones (Drone History Timeline From 1849 To 2019) (on-line: 
https://www.dronethusiast.com/history-of-drones/). 

3) Klonowski, A. Zastosowanie kamer termowizyjnych w pomiarze temperatury 
 i wykrywania gorączki u ludzi, 29.04.2020 (on-line: 
https://www.merserwis.pl/m-blog/item/339-kamery-termowizyjne-
temperatura-ludzi.html). 

4) Monitoring serwerowni – poznaj najważniejsze informacje na temat 
bezpieczeństwa tego pomieszczenia, „Chipelectronics” 08.07.2019 (on-line: 

https://www.dronethusiast.com/history-of-drones/
https://www.merserwis.pl/m-blog/item/339-kamery-termowizyjne-temperatura-ludzi.html
https://www.merserwis.pl/m-blog/item/339-kamery-termowizyjne-temperatura-ludzi.html
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https://chipelectronics.com/monitoring-serwerowni-poznaj-najwazniejsze-
informacje-na-temat-bezpieczenstwa-tego-pomieszczenia). 

Rekomenduojami skaitiniai: 

1) Skoczyński, W. (2018) Sensory w obrabiarkach CNC, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2018 ISBN: 978-83-01-19948-7 

Šiame leidinyje pristatomas praktinis tokio pobūdžio sprendimas, paremtas 
CNC staklių pavyzdžiu. Galite būti įmonės IT tinklo administratorius arba IT 
specialistas, norintis atnaujinti savo žinias. 

2) Głowacz, M., Burczyk, A., Hartung M., Integracja sensorów analogowych w 
systemach monitoringu wizyjnego, „Telekomunikacja cyfrowa – komunikacja i 
usługi” 2010, Vol. 10, pg. 59-65. (lenkų kalba) 

Straipsnyje nagrinėjamas analoginių jutiklių integravimo į šiuolaikines 
vaizdo stebėjimo sistemas, įskaitant tinklo kameras, klausimas. Tai padeda 
suprasti, kaip naudotis šiomis sistemomis. 

 

Su moduliu susijusios sąvokos: 

Uždaros grandinės 
televizijos kamera 
Bepilotis orlaivis 

IP kameros 
Jutikliai 
serverio patalpa 

Vaizdo stebėjimo 
sistemos 

 

1.a. Modulio aprašymas: „Jutiklių infrastruktūra naudojama kasdieniame versle" 

Pramonės revoliucija vadinama Pramonė 4.0 paskatino verslą pereiti prie įvairios 

techninės infrastruktūros, ypatingai elektroninių programų, kurios nebuvo 

populiarios prieš 10 metų. Jutikliai, kurių pagrindinė užduotis fiksuoti, atpažinti ir 

įrašyti aplinkos signalus, plačiai naudojami praktiškai visose socialinio ir ekonominio 

gyvenimo srityse. Dažnai mes net nežinome, kad jie mus supa, jau nekalbant apie 

tai, ką jų pagalba galėtume padaryti efektyviau, greičiau ir už mažesnę kainą. 

Atrodo, kad jutiklių infrastruktūra kasdieniame versle yra pagrindinis žinių 

elementas, kuris turėtų būti prieinamas startuoliams. Tokio tipo projektai, kurie 

išauga į įmones dažniausiai veikia didelės rizikos sektoriuose, kur šiuolaikinių 

technologijų pasiekiamumas tampa vienu svarbiausiu veiksniu, suteikiančiu 

konkurencinį pranašumą. Greita prieiga prie duomenų, dažna automatinė analizė ir 

mažos informacijos gavimo išlaidos yra veiksniai, dėl kurių startuolių veikla tampa 

sėkminga. Besikeičiančios aplinkos keliami neramumai, ne vien išoriniai bet ir 

vidinės startuolio veikimo sąlygos, reikalauja greitų sprendimų. Kai kurie jų yra 

besikartojantys, scheminiai, o žinios, pagrįstos jutiklių duomenimis, yra 

standartinės. Tačiau kiti yra pagrįsti nestandartiniais duomenimis ir norint juos 
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pasiekti pirmiausia reikia apsvarstyti jų rinkimo būtinybę. Nuo šio momento 

priklausys ar jutikliai pasitarnaus verslo valdyme ar jų potencialas liks 

nepanaudotas. Įvertinimo metodas bei įrenginiai turi būti tinkamai parinkti 

atsižvelgiant į tai, kokius duomenis norime gauti. 

1.l. Modulio mokymo programos santrauka: „Jutiklių infrastruktūros 

kasdieniame versle“ 

Pramonės revoliucija vadinama Pramonė 4.0 paskatino verslą pereiti prie įvairios 

techninės infrastruktūros, ypatingai elektroninių programų, kurios nebuvo 

populiarios prieš 10 metų. Jutikliai, kurių pagrindinė užduotis fiksuoti, atpažinti ir 

įrašyti aplinkos signalus, plačiai naudojami praktiškai visose socialinio ir ekonominio 

gyvenimo srityse. Atrodo, kad jutiklių infrastruktūra kasdieniame versle yra 

pagrindinis žinių elementas, kuris turėtų būti prieinamas startuoliams. Modulio 

dalyviai: „Jutiklių infrastruktūros kasdieniame versle“ nagrinės svarbiausius 

elementus, susijusius su jutiklių infrastruktūra, praktinę informaciją, kaip ją 

pritaikyti kasdieninėje startuolių veikloje. Siūlomoje mokymo programoje išdėstyti 

mokymosi tikslai, temos ir pratimai, padedantys startuoliams diegti jutiklių 

infrastruktūrą. 

Mokymai vyks remiantis nuotolinio mokymosi metodika, asinchroniškai. Norint 

naudotis kurso medžiaga, reikia turėti prieigą prie kompiuterio ar mobiliojo 

įrenginio.  

Modulis rekomenduojamas 3 savaičių mokymams. Bendras mokymosi laikas per 3 

savaites 24 valandos savarankiško mokymosi. Modulį sudaro 20 puslapių mokymosi 

medžiagos, kuri skirta mokytis 3 savaites apytiksliai 6-7 puslapiai per savaitę, kartu 

su užduoties parengimu.  

Studijų medžiaga yra suskirstyta į 3 skyrius. Mokymo modulio „Jutiklių 

infrastruktūros kasdieniame versle“ pabaigoje dalyviai įgis daugiau žinių apie IT 

prietaisų, pagrįstų jutiklių technologija, panaudojimą savo startuolyje. Dalyviai 

supras, kaip naudoti bepiločius orlaivius ar vaizdo stebėjimo sistemas bei jutiklius 

serverių patalpose. Dalyviai taip pat galės analizuoti jutiklių panaudojimą savo 

startuolyje ir parengti įgyvendinimo planą. 

Sėkmingai baigę modulį „Jutiklių infrastruktūros kasdieniame versle“, dalyviai gaus 

baigimo pažymėjimą.  
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6 MODULIS: DIDŽIŲJŲ DUOMENŲ ANALITINIAI ALGORITMAI 

KLIENTAMS 
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Modulio tikslas: 

Modulio „Didžiųjų duomenų analitiniai algoritmai klientams“ tikslas, suteikti 
startuoliams žinių apie didelės apimties ir įvairių duomenų rinkinių (Didžiųjų 
duomenų „Big Data“) apdorojimą, pateikti informaciją, kuri gali padėti jų 
organizacijoms priimti pagrįstus verslo sprendimus naudojant analizės ir paieškos 
sistemas. 

 Trukmė: 5 savaitės (5 valandos savarankiško mokymosi per savaitę; iš 
viso 25 valandos) 

ECVET:  1 taškas 

Mokomosios 
medžiagos 
ilgis: 

• 20 puslapių mokomosios medžiagos, suskirstytos į 6 
skyrius,  

• baigus kiekvieną skyrių, dalyvio bus paprašyta atlikti 
įvairius pratimus. 

Modulio mokymosi tikslai: 

• Suteikti žinių apie didelius duomenis (Big Data) ir klientų analizę 
(Customer Analytics) 

• Suprasti, kaip šie duomenys gali padėti priimti verslo sprendimus 

• Apibūdinti pagrindines priemones, naudojamas klientų elgsenai 
prognozuoti 

• Suprasti, kaip šie duomenys gali padėti priimti verslo sprendimus 

• Galėti paaiškinti naujausias gerąsias praktikas kituose startuoliuose; 

• Plėtoti žinias ir įgūdžius įtraukiant projektą, kuriame pateikiami iššūkiai ir 
problemos, su kuriomis gali teikti susidurti realybėje.  

Modulio mokymosi rezultatai: 

• supras terminą Didieji duomenys (Big Data) ir įvairius jo šaltinius 

• įgis žinių apie klientų analizę (Customer Analytics) ir įvairius susijusius 
terminus bei sąvokas 

• sužinos apie įvairias klientų analizės (Customer Analytics) rūšis ir įžvalgas 

• supras duomenų ciklą (Data Cycle) 

• sužinos, kaip veikia paieškos sistemos (Search Engines) 

• įgis žinių apie SEO ir SEM 

• įgis kompetencijų naudojant analitines/analizės priemones 

• įgis kompetencijų paieškos sistemos įrankių srityje 

• įgis kompetencijų kuriant duomenų analizės sistemą 

Modulio mokymo metodai: • Žaidimu grindžiamas mokymasis 

• studentą orientuotas mokymasis 

• Projektu grindžiamas mokymasis 
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Naudotos mokymo 
priemonės: 

• Vaizdo įrašai 

• Viktorinos ir testas internete 

• Interaktyvūs pratimai 

• Užduotis 

Modulio temos: 

I skyrius. Kas yra didieji duomenys (Big Data)? 

Trukmė: 5 valandos savarankiško  mokymosi ir skaitmeninių pratimų atlikimo 

Poveikis baigus I skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
didžiųjų duomenų (Big 
Data) ir analizės 
(Analytics) koncepciją; 
tipus; ir identifikuos 
skirtingus pavyzdžius.     

Dalyvis išskirs įvairius 
didžiųjų duomenų (Big 
Data) šaltinius, 
įskaitant įmonės 
duomenis, VoIP, 
socialinę žiniasklaidą, 
jutiklius ir įrenginius. 

Dalyvis supras didžiųjų 
duomenų analizę (Big Data 
Analytics) ir supras apie jos 
naudą startuoliams. 

 

II skyrius. Klientų duomenų analizės supratimas 

Trukmė: 5 valandos savarankiško  mokymosi ir skaitmeninių pratimų atlikimo 

Poveikis baigus II skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis žinos, kas yra 
duomenų analizė, tipai 
ir įžvalgos, ir bus 
susipažinęs su 
pagrindiniais klientų 
duomenų tipais: 
skelbimais, žiniatinklio 
srautu, elektronine 
prekyba, CRM ir 
grynuoju promotoriaus 
balu (Net Promoter 
Score). 

Dalyvis supras 
duomenų ciklą: 
planuok-daryk-tikrink-
veik (Plan-Do-Check-
Act). 

Dalyvis turės gilesnių žinių 
apie duomenų įžvalgas: 
reguliarias ir pritaikomas. 

III skyrius. Sekti ir vertinti „Analytics“ 
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Trukmė: 5 valandos savarankiško  mokymosi ir skaitmeninių pratimų atlikimo 

Poveikis baigus III skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės žinių apie 
metriką ir matmenis 
bei skirtingus jos tipus.    

Dalyvis identifikuos 
įvairią su pritraukimu 
susijusią metriką, su 
elgesiu susijusią 
metriką, su konversija 
susijusią metriką ir 
įvairius aspektus. 

Dalyvis supras ir žinos, kaip 
dirbti su įvairiomis teikiamų 
metrikų ir matmenų 
analizėmis.   

IV skyrius. Paieškos sistemos 

Trukmė: 4 valandos savarankiško  mokymosi ir skaitmeninių pratimų atlikimo 

Poveikis baigus IV skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
pagrindinių žinių apie 
paieškos sistemas. 

Dalyvis supras skirtumą 
tarp natūralios 
paieškos ir mokamos 
paieškos; supras, kaip 
būti pastebėtam 
naudojant paieškos 
sistemas; ir supras SEO 
procesą. 

Dalyvis žinos, kaip pasirinkti 
raktažodžius ir turės gilesnių 
žinių apie SEO ir SEM. 

V. skyrius. Atvejų analizė 

Trukmė: 1 val. savarankiško  mokymosi 

Poveikis užbaigus V skyrių: 

Žinios Žinios Žinios 

Dalyvis turės žinių, kaip 
didžiųjų  duomenų 
analizė (Big Data 
Analytics) naudojama 
didelėse, vidutinėse ir 

Dalyvis turės žinių, kaip 
gali būti  naudojama 
didžiųjų duomenų analizė 
(Big Data Analytics),   
siekiant pritraukti kuo 

Dalyvis turės žinių apie 
tai, kaip didžiųjų 
duomenų analizė (Big 
Data Analytics)  
naudojama didelėse 
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mažose įmonėse. didesnę auditoriją 
renginiuose.  

kampanijose.   

VI skyrius. Duomenų analizės sistemos parengimas 

Trukmė: 5 valandos  praktikos 

Poveikis užbaigus VI skyrių: 

Kompetencijos Kompetencijos Kompetencijos 

Dalyvis mokės paruošti  
analizės sistemą  
(Analytics Framework) 
startuoliams.  

Dalyvis galės modulio 
metu įgytas žinias taikyti 
naudojantis analizės 
sistema. 

Dalyvis galės pritaikyti 
sistemą, kad galėtų ją 
naudoti savo įmonėje.   

Baigimo pažymėjimo gavimo reikalavimai: 

Minimalūs modulio užbaigimo pažymėjimo reikalavimai: „Didžiųjų duomenų 
analitiniai algoritmai klientams“ yra šie: 

1. M-mokymosi būdu pateiktos mokymo medžiagos savarankiškas mokymasis; 
2. Skaitmeninių pratimų atlikimas: 12 pratimų (bent 9 teisingai atlikti) 
3. Sėkmingas užduoties atlikimas ir pateikimas: analizės sistemos (Analytics 

Framework) paruošimas. 
 

Modulio šaltiniai: 

Būtini skaitiniai: 

1) Brand, Wiley. (2013) Customer Analytics For Dummies, IBM Limited 
Edition. ISBN 978-1-118-67958-6 (pbk); ISBN 978-1-118-67979-1.  

2) Clay B., Sparza, E. (2013) Search Engine Optimization for Dummies, IBM 
Limited Edition. ISBN: 978-0-470-37973-8 

3) Chande, Suraj. (2015). Google Analytics -Case study. 
4) Purcell, Bernice. (2012). Emergence of "Big Data" technology and 

analytics. Journal of Technology Research. 4. 
5) Riahi, Youssra. (2018). Big Data and Big Data Analytics: Concepts, Types 

and Technologies. 5. 524-528. 10.21276/ijre.2018.5.9.5. 

Rekomenduojamas skaitymas: 

1) Anglų kalba: Bonacchi, Massimiliano & Perego, Paolo. (2019). Customer 
Analytics: Definitions, Measurement and Models: Creating Value with 
Customer Analytics. 10.1007/978-3-030-01971-6_2. 
 

2) Portugalų kalba: Cabrera-Sánchez, Juan-Pedro & Villarejo-Ramos, Ángel. 
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(2019). Factors affecting the adoption of Big Data analytics in companies. 
Revista de Administração de Empresas. 59. 413-427. 10.1590/S0034-
759020190607. 

 

3) Ispanų kalba: Pazmiño, José & Acurio, Mónica & Paredes, Adela. (2017). 
Big Data Analytics: Un aporte en las soluciones empresariales. Pro 
Sciences. 1. 21. 10.29018/issn.2588-1000vol1iss2.2017pp21-25. 

Su moduliu susijusios sąvokos: 

Dideli duomenys (Big 
Data) 
Analizės (Analytics) 
Įžvalgos 

Raktažodžiai 
SEO (Paieškos sistemų 
optimizavimas) 
SEM (Paieškos Sistemų 
Rinkodara) 

Metrika 
Matmenys 
Paieškos sistemos 

 

6.a. Modulio aprašymas: „Didžiųjų duomenų analitiniai algoritmai klientams“ 

Šiais laikais įmonės naudoja didelius duomenis tam, kad galėtų analizuoti ir 

prognozuoti klientų elgseną pasitelkus analizę „Analytics” bei pateiktų įžvalgas 

apie klientus. Startuoliai nėra išimtis ir turėtų išmokti nagrinėti didelius ir įvairius 

duomenų rinkinius (didžiuosius duomenis), kad gautų naudingos informacijos, kuri 

gali padėti jų organizacijoms priimti pagrįstus verslo sprendimus. 

Dėl visų šių priežasčių dalyviai bus supažindinti su didžiaisiais duomenimis (Big 

Data) ir specialia klientų analitika (Specially Customer Analytics. Pirmiausia, 

dalyviai sužinos ir supras, kas yra didieji duomenys ir klientų analizė, skirtingos 

duomenų kategorijos ir šaltiniai. Be to, jie sužinos, kaip sekti, įvertinti ir apdoroti 

šiuos duomenis. Kadangi šiam moduliui reikalingas taikomasis metodas, ypatingas 

dėmesys bus skiriamas praktikai. 

Dalyviai  išmokę tinkamai pasinaudoti duomenimis ir susipažinę su paieškos 

sistemomis, gebės paversti savo įmonę matomesne ir sėkmingesne.  

Jie taip pat sužinos kaip didelių duomenų analizė naudojama visais lygmenimis: 

didelėse įmonėse ir MVĮ (Mažosios ir vidutinės įmonės) bei valdžios institucijose 

kuriant kampanijas ar organizuojant didelius renginius.   

Paskutiniame šio modulio skyriuje, pritaikydami šiame modulyje įgytas žinias ir 

įgūdžius dalyviai sukurs duomenų analizės sistemą, kurią vėliau galės panaudoti 

savo startuoliuose. 
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Siekiant sudominti dalyvius bus naudojami inovatyvūs mokymo metodai ir 

užsiėmimai, tokie kaip žaidimu ir projektais grindžiamas mokymasis, į praktiką ir į 

studentą orientuotas mokymasis. Pratimai bus pagrįsti interaktyviu HTML turiniu, 

kuris bus pritaikytas m-mokymosi priemonėms, tokioms kaip „Užpildykite tuščius 

laukelius“, „nuvilkite žodžius“ arba „atspėkite atsakymą“, kad mokymosi procesas 

būtų lengvesnis ir malonesnis. 

Kadangi m-mokymuisi reikalingas technologinis įrenginys dažniausiai būna 

prijungtas prie kitų programų, tai gali lemti išsiblaškymą mokymosi metu. Labai 

rekomenduojama išjungti visas šias programas mokantis, nes didžiųjų duomenų 

analizė yra koncentracijos reikalaujantis procesas. 

6.l.  Modulio mokymo programos santrauka: „Didžiųjų duomenų analitiniai 

algoritmai klientams“ 

Šiandieniniame verslo ir technologijų pasaulyje didžiųjų duomenų analizė yra 

būtina. Didžiųjų duomenų technologijos ir iniciatyvos kyla dėl poreikio analizuoti 

duomenis ir gauti įžvalgų reikalingų strateginiams sprendimams priimti. Modulio 

„Didžiųjų duomenų analitiniai algoritmai klientams” dalyviai bus supažindinti su 

didžiaisiais duomenimis (Big Data) ir specialia  klientų analize (Specially Customer 

Analytics bei jų teikiamais privalumais, kuriuos užbaigę modulį galės pritaikyti savo 

startuoliuose. 

Mokymai organizuojami kaip nuotolinis mokymasis pasitelkus mobilųjį mokymąsi 

(m-learning), kuris suteikia galimybę, naudojantis asmeniniais elektroniniais 

prietaisais, mokytis per socialinę ir turinio sąveiką įvairiuose kontekstuose. M-

mokiniai galės naudotis mobiliųjų įrenginių mokymo technologijomis jiems patogiu 

metu. 

 

Modulis rekomenduojamas 5 savaičių mokymams. Bendras mokymosi laikas per 5  

savaites 25 valandos savarankiško mokymosi ir praktikos. Modulį sudaro 20 puslapių 

mokymosi medžiagos, kuri skirta mokytis apytiksliai 7 puslapius per savaitę. 

Paskutinę savaitę dalyviai rengs individualią užduotį.  

 

Mokymosi medžiaga yra suskirstyta į 6 skyrius. Baigę visą mokymo modulį „Didžiųjų 

duomenų analitiniai algoritmai klientams“, dalyviai bus praplėtę žinias apie 

didžiuosius duomenis ir klientų analizę bei įvairius su tuo susijusius terminus ir 

sąvokas. Dalyviai bus susipažinę su skirtingais klientų analizės ir įžvalgų tipais ir 

supras duomenų ciklą. Dalyviai taip pat sužinos, kaip veikia paieškos sistemos, ir 
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galės sukurti savo duomenų analizės sistemą, kurią vėliau galės panaudoti savo 

startuoliuose. 

 

Sėkmingai baigę modulį „Didžiųjų duomenų analitiniai algoritmai klientams“, 

dalyviai gaus baigimo pažymėjimą. 
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7 MODULIS: KIBERNETINIS SAUGUMAS – APSAUGOKITE SAVO 

STARTUOLĮ  
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Modulio tikslas: 

Modulio „Kibernetinis saugumas - apsaugokite savo startuolį“ tikslas suteikti žinių 
verslininkams apie kibernetinį saugumą ir būdus, kaip apsaugoti savo startuolį. 

Trukmė:  4 savaitės (6 valandos savarankiško mokymosi per savaitę; iš 
viso 24 valandos) 

ECVET:  1 taškas 

Mokomosios 
medžiagos 
ilgis: 

• 20 puslapių mokomosios medžiagos, suskirstytos į 4 
skyrius,  

• apytiksliai 1 skyrius per savaitę. 
 

Modulio mokymosi tikslai: 

• Suteikti reikalingų žinių norint suprasti pagrindines kibernetinio saugumo 
sąlygas startuoliuose. 

• Pristatyti saugumo politikos sampratą, kuri apima grėsmių nustatymą, jų 
mažinimą, reagavimo į incidentą ir atkūrimo planus. 

• Paaiškinti su valdymu susijusias problemas įtakojančias startuolių 
saugumą. 

• Paaiškinti su technologijomis susijusius startuolių saugumo grėsmes ir 
pateikti praktinės informacijos, kaip jas sumažinti. 

Modulio mokymosi rezultatai: 

• žinios apie kibernetinį saugumą startuolyje 

• žinios kaip sukurti saugumo politiką 

• žinios apie pagrindinius valdymo saugumo klausimus 

• žinios apie pagrindines technologines problemas 

• žinios kaip plėtoti saugumo politiką, pagrįstą žiniomis apie valdymo ir 
technologinius klausimus 

• žinos kaip apsaugoti slaptą įmonės turtą 

• žinos kaip sumažinti dažniausiai pasitaikančių saugumo incidentų riziką ir 
pasekmes 

• išanalizuoti savo startuolį ir sukurti pirmąją saugos politikos versiją savo 
įmonei. 

Modulio mokymo metodai: • į studentus orientuotas mokymasis 

• savarankiškas mokymasis 

Naudotos mokymo 
priemonės: 

• vieno pasirinkimo variantas 

• tiesa/melas klausimai 

• nuvilkti žodžius 

• dokumentavimo įrankis 

Modulio temos: 
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I skyrius. Saugumo politika 

Trukmė:  6 valandos savarankiško mokymosi 

Poveikis baigus I skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
saugumo politiką, 
supras jos tikslą kaip 
visumą, tam tikrų dalių 
struktūrą ir paskirtį 
startuolių kontekste. 

Dalyvis įvardins 
grėsmes saugumui, 
kylančias dėl įvairių 
startuolių vykdomų 
veiklų ir galės pasiūlyti 
kokią nors priemonę 
nustatytoms grėsmėms 
sumažinti. 

Dalyvis suvoks saugumo 
politikos formalizavimo / 
dokumentavimo naudą, 
įskaitant reagavimo į 
incidentus ir startuolio 
atkūrimo planus.   

II skyrius. Dažniausios grėsmės 

Trukmė: 6 valandos savarankiško mokymosi 

Poveikis užbaigus II skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
įvairias grėsmes, su 
kuriomis susiduria 
startuolis. 

Dalyvis įvardins 
pagrindines grėsmių 
kategorijas ir jų 
subkategorijas. 

Dalyvis suvoks grėsmių 
skirstymo į kategorijas naudą 
ir turės naudos iš nuoseklaus 
konkrečios grėsmės 
kategorijos tyrimo. 

III skyrius. Saugumo valdymo klausimai 

Trukmė: 6 savarankiško mokymosi valandos 

Poveikis užbaigus III skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
saugumo valdymą, 
rizikos vertinimą ir 
saugumo kontrolę. 

Dalyvis įvardins 
valdymo problemų 
svarbą startuolio 
saugumui, įskaitant 
fizinius ir 

Dalyvis supras startuolio 
rizikos valdymo įvertinimo 
naudą kasdieniame startuolių 
gyvenime. 
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infrastruktūros, 
žmogiškųjų išteklių ir 
teisinių aspektų 
klausimus. 

IV skyrius. Technologiniai saugumo klausimai 

Trukmė: 6 valandos savarankiško mokymosi ir darbo su skaitmeniniais pratimais 

Poveikis baigus IV skyrių: 

Žinios Gebėjimai Kompetencijos 

Dalyvis turės 
integruotų žinių apie 
technologinius 
saugumo aspektus ir su 
jais susijusius iššūkius 

Dalyvis įvardins 
technologinius iššūkius 
ir galės paaiškinti 
pagrindinius jų 
principus. Įgis 
praktikos; sugebės rasti 
lėšų. 

Dalyvis suvoks pagrindinių 
žinių apie technologinius 
saugumo klausimus naudą ir 
galės pasinaudoti įgytomis 
žiniomis. 

Baigimo pažymėjimo gavimo reikalavimai: 

Minimalūs modulio baigimo pažymėjimo reikalavimai: "Kibernetinis saugumas – 
apsaugokite savo startuolį" yra šie: 

1. M-mokymosi būdu pateiktos mokymo medžiagos savarankiškas mokymasis. 
2. Testo internete atlikimas: 10 klausimų (mažiausiai 5 teisingi atsakymai). 
3. Savarankiško darbas tema: „Žingsniai link efektyvaus kibernetinio saugumo 

mano startuolyje“ (planas kaip užtikrinti studentų startuolio kibernetinį 
saugumą: žodžiai, min. 2.000 –maks. 4.000 simbolių su tarpais). 

Modulio šaltiniai: 

Būtini skaitiniai: 

1) "Site Security Handbook," RFC 2196, https://tools.ietf.org/html/rfc2196, 
1997. 

Interneto visuomenės (ISOC) ir su ja susijusių įstaigų leidinys apie tai, kaip sukurti 
saugumo politiką. Trumpai ir aiškiai nurodomi veiksmai, kurių reikia imtis norint 
sukurti saugumo politiką 

2) W. Stalling and . L. Brown, Computer security : principles and practice, 
Hoboken, New Jersey: Pearson Education, Inc, 2018. 

Rekomenduojamas skaitymas: 

1) P. Bowen, J. Hash and M. Wilson, Information Security Handbook: A Guide 
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for Managers, NIST Special Publication 800-100, 2006. Available at  
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-100.pdf 

Document published by American National Institute of Standards and Technology 

2) Vacca, John R. Computer and information security handbook. Cambridge, 
MA: Morgan Kaufmann Publishers, 2017 

Alternative to Stalling’s book. 

3) M. Tumbarello, Mastering windows security and hardening: protect your 
windows server and system from intruders,... malware attacks, and other cyber 
threats, Packt Publishing, Limited, 2020. 

„MS Windows“ speciali rekomendacija, kaip pagerinti operacinių sistemų 
saugumą 

4) D. A. Tevault, Mastering Linux Security and Hardening : Protect Your Linux 
Systems from Intruders, Malware Attacks, and Other Cyber Threats, 2nd Edition., 
Birmingham: Packt Publishing, Limited, 2020. 

„Linux“ speciali rekomendacija, kaip pagerinti operacinių sistemų saugumą 

3)  konkrečios šalies  

Su moduliu susijusios sąvokos: 

Kibernetinis saugumas
   

Startuolis Mažinimas 

 

1.a. Modulio aprašymas: „Kibernetinis saugumas – apsaugokite savo startuolį" 

Daugelis žmonių, ypač jaunimas, turi naujų novatoriškų idėjų. Jie sukuria 

novatorišką startuolį, kuris pagaliau pradeda vykdyti veiklas. Būdami mažos 

apimties ir dažniausiai neturėdami pakankamai išteklių bei patirties, startuoliai turi 

išmokt apie atrodytų iš niekur kylančius saugumo pažeidimus. Gali atsitikti taip, jog 

viskas, ko jie norėjo ir siekė, gali sugriūti. Startuoliai gali manyti, jog mažos įmonės 

retai tampa kibernetinių nusikaltėlių taikiniais, deja viskas yra priešingai. 

Kiekvienais metais tūkstančiai nedidelių įmonių tampa sukčiavimo, kenkėjiškų 

programų, įsilaužimų ir kitų rūšių kibernetinių atakų aukomis. 

Kibernetinių atakų daugėja ypatingai griežtai reguliuojamose pramonės šakose 

tokiose kaip sveikatos priežiūra, finansinė ir teisinės paslaugos. Dar niekada nebuvo 

taip svarbu šviesti startuolius kibernetinio saugumo tema, ko saugotis ir kaip 

nustatyti įsilaužimus. Siūlomoje mokymo programoje pateikiami mokymosi tikslai, 

temos ir pratimai, padedantys apsaugoti startuolius nuo kibernetinio saugumo 

atakų. Labai svarbu, kad startuoliai suprastų kibernetinių atakų riziką, kaip 
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užtikrinti kibernetinį saugumą organizacijos lygmeniu ir kaip apsaugoti startuolius 

nuo atakų. 

Tai ypatingai svarbu, nes kibernetinės atakos didelėse įmonėse sulaukia daugiau 

žiniasklaidos dėmesio nei mažos. Tai gali suteikti mažosioms įmonėms klaidingą 

saugumo jausmą. Tačiau mažos įmonės paprastai yra labiau pažeidžiamos nei 

didelės, nes jos turi mažiau išteklių, skirtų saugumui. 

Siekiant, kad startuoliai būtų informuoti apie naujausias kibernetinio saugumo 

grėsmes ir prevencijos metodus, kibernetinio saugumo mokymai yra būtini. Be to, 

mokymų metu įgytos žinios bus naudingos ir tiems startuoliams, kuriems reikia 

pasirinkti trečiosios šalies teikėją startuolio saugumui užtikrinti, net jei jie patys 

neturi atitinkamo išsilavinimo, žinių ir įgūdžių, kad apsaugotų įmonę. 

1.l.  Modulio programos santrauka: "Kibernetinis saugumas – apsaugokite savo 

startuolį” 

Kibernetinis saugumas tapo svarbus tiek ekonominei veiklai, tiek žmogaus teisėms 

užtikrinti. Kadangi skaitmeninės technologijos giliai įsiskverbia į beveik visus 

žmogaus gyvenimo aspektus, kibernetinio saugumas apėmė platų socialinį, politinį, 

ekonominį, teisinį, etinį ir karinį bei kitus aspektus.  

Modulio: „Kibernetinis saugumas - apsaugokite savo startuolį“ dalyviai tyrinės 

svarbiausius elementus, kurie formuoja žaidimo lauką, kuriame kyla ir yra valdomos 

kibernetinio saugumo problemos. Siūlomoje mokymo programoje apibrėžiami 

mokymosi tikslai, nagrinėjamos temos ir pratimai, padedantys apsaugoti startuolius 

nuo kibernetinio saugumo atakų.  

Mokymai organizuojami kaip nuotolinis mokymasis pasitelkus mobilųjį mokymąsi 

(m-learning), kuris suteikia galimybę, naudojantis asmeniniais elektroniniais 

prietaisais, mokytis per socialinę ir turinio sąveiką įvairiuose kontekstuose. M-

mokiniai galės naudotis mobiliųjų įrenginių mokymo technologijomis jiems patogiu 

metu. 

 

Modulis rekomenduojamas 4 savaičių mokymams. Bendras mokymosi laikas per 4  

savaites 24 valandos savarankiško mokymosi. Modulį sudaro 21 puslapis mokymosi 

medžiagos, kuri skirta mokytis 3 savaites apytiksliai 7 puslapiai per savaitę. 

Paskutinę savaitę dalyviai rengs individualią užduotį.  

Studijų medžiaga suskirstyta į 4 skyrius. Mokymo modulio „Kibernetinis saugumas - 

apsaugokite savo startuolį“ pabaigoje dalyviai įgis daugiau žinių apie kompiuterinį 

saugumą, įskaitant veiklos atkūrimą ir pasekmių mažinimą po saugumo incidentų. 

Dalyviai supras, ką daryti, norint apsaugoti savo infrastruktūrą (fizinį turtą, 
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kompiuterines sistemas, duomenis ir kt.) Ir kaip sumažinti saugumo incidentų riziką 

ir pasekmes. Dalyviai taip pat galės parengti ir vykyti savo staruolių saugos planą.  

 

Sėkmingai baigę modulį: „Kibernetinis saugumas - apsaugokite savo startuolį“, 

dalyviai gaus baigimo pažymėjimą.  
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AUTORIAI: 

 

Modulis 1 - Mindshift Talent Advisory (Portugalija) 

Modulis 2 - GRANTXPERT CONSULTING LIMITED (Kipras) 

Modulis 3 – SOCIALINIŲ INOVACIJŲ FONDAS SIF (Lietuva) 

Modulis 4 - Danmar Computers (Lenkija) 

Modulis 5 - Rzeszow Regional Development Agency (Lenkija) 

Modulis 6 - Sea Teach S.L. (Ispanija) 

Modulis 7 - TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE (Slovakija)  
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ATSAKOMYBĖ: 
EUROPOS KOMISIJOS PARAMA ŠIAM LEIDINIUI PAGAMINTI NETURI TURINIO PATVIRTINIMO, KURI 
ATVEJO TIK AUTORIŲ NUOMON AND, O KOMISIJA NEGALIMA ATSAKINGA UŽ JOKIĄ NAUDOJIMĄ, 
KURIUJE GALI BŪTI INFORMACIJA. 
EUROPOS KOMISIJOS PARAMA ŠIO PROJEKTO RENGIMUI NĖRA JO TURINIO PATVIRTINIMAS IR ATSPINDI 
TIK AUTORIŲ POŽIŪRĮ. KOMISIJA NEGALI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA UŽ BET KOKĮ JAME ESANČIOS 
INFORMACIJOS PATEIKIMĄ.  
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PRIEDAS - ŽODYNAS 

 

Modulis 1:“Skaitmeniniai startuoliai prieš skaitmenines veiklas plečiančias 

įmones” 

Verslo angelas 
Tai didelės vertės turto turintis asmuos, kuris investuoja savo 

asmenines lėšas į ankstyvosios stadijos verslus.  

Skaitmeninis 

startuolis 

Kai pagrindinis startuolio turtas yra susijęs su technologinėmis 

investicijomis.   

Verslininkas 
Asmuo, steigiantis verslą ar verslus, kuris tikėdamasis pelno 

prisiima finansinę riziką.  

Augimas Pajamų augimas tokiu pačiu greičiu kaip iš išteklių.  

Produkto/rinkos 

tinkamumas 

Reiškia buvimą tinkamoje rinkoje su produktu, kuris gali 

patenkinti tą rinką. 

Veiklą plečianti 

įmonė 

Įmonė yra atskirame augimo etape. Bendrovė jau peržengė 

ankstyvuosius steigimo metus ir demonstruoja didelį augimą ir 

didelį potencialą. Tai yra bendrovės, į kurias investuotojai nori 

investuoti, ir kurios gali kurti daug darbo vietų. EBPO didelį 

augimą apibrėžia kaip bendrovę, kuri bent dvejus metus 

pasiekė 20 % ar didesnį užimtumo arba apyvartos augimą per 

metus, o stebėjimo laikotarpio pradžioje darbuotojų skaičius 

yra ne mažesnis kaip 10. 

Plėtimasis 
Eksponentinis pajamų didėjimas, kai ištekliai auga pagal 

prieaugio normą. 

Startuolis 

Jauna verslo įmonė, jaunesnė nei 5 metų, kurianti savo 

produktų ar paslaugų naujoves ir planuojanti sparčią plėtrą. Jų 

verslo modelis dažnai siekia sutrikdyti esamus sektorius. 

Startuoliai dažnai dalijasi kultūrine darbo praktika, 

konvencijomis ir siekiais. 

Modulis 2: „Žiedinė ekonomika Jūsų startuolyje“ 

Anaerobinis 

virškinimas 

Biologinių medžiagų skaidymas aplinkoje, kurioje nėra 

deguonies. Šis procesas naudojamas gaminant biodujas, kurios 
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 naudojamos kaip iškastinis kuras pakeičiant elektrą ir šilumą, 

taip pat paverčiant jas dujomis. 

Biologinės kilmės 

medžiaga 

 

Medžiaga, kuri yra iš dalies arba visiškai pagaminta iš 

biomasės. 

 

Biologiškai 

suskaidomos 

medžiagos 

 

Medžiaga, kurią mikroorganizmai gali suskaidyti į natūralius 

elementus (t. y. vandenį, biomasę ir t. t.). 

 

Mėlynoji 

ekonomika 

Sprendimai nulemti vietinės aplinkos ypatybių, pabrėžiant 

gravitaciją kaip pagrindinį energijos šaltinį. 

 

Šalutinis 

produktas 

Medžiaga, sukurta perdirbant ar gaminant ką nors kita. 

 

Žiedinė 

ekonomika 

 

Perspektyva, pagal kurią laikui bėgant optimizuojama 

medžiagų ekonominė vertė. Tam reikia minimalios žaliavų 

gavybos, ekonomikoje jau turimų medžiagų atkūrimo ir 

panaikintų atliekų.   

 

Kompostuojamos 

medžiagos 

 

Medžiagos, kurios gali būti šalinamos su biologinėmis 

medžiagomis ir suyrančios į maistingąsias medžiagas. 

 

Kompostavimas 

 

Apdorojimo procesas, deguonies turinčioje aplinkoje skaidantis 

organines medžiagas. Rezultatas - maistinių medžiagų turinčios 

trąšos arba dirvožemio pakitimai.  

 

Svarbiausios 

žaliavos 

Ekonomikai būtinos žaliavos, kurioms dėl ribotų kiekių, tiekėjų 

ir prieinamumo kyla didelė tiekimo rizika 

 

Dematerializacija 

 

Produkto sukūrimas naudojant masės procentinę dalį arba 

jokios masės, palyginti su įprastu produktu. 

 

Perdirbimo Projektavimo principas, pagal kurį reikia atlikti gyvavimo ciklą 
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projektavimas 

 

užbaigusių produktų apskaitą apie tai, kaip jie bus surenkami ir 

perdirbami. 

Pataisymo 

projektavimas 

Projektavimo principas, pagal kurį produktai turi būti 

gaminami naudojant tvirtinimo detales, medžiagas ir procesus, 

leidžiančius juos lengvai pataisyti. 

 

Tvarumo 

projektavimas 

Projektavimo principas, reikalaujantis optimizuoti 

aplinkosauginę ir socialinę naudą per visą produkto ar 

paslaugos gyvavimo ciklą. 

Skaitmeninimas 

Analoginių ar fizinių produktų konvertavimas į skaitmeninius 

išteklius. 

 

Ekologinis 

efektyvumas 

Produkto ar paslaugos ekonominė vertė, lyginant su jų 

gamtinio kapitalo sąnaudomis.  

 

Pėdsakas 

Produkto ar paslaugos poveikis per visą jo gyvavimo ciklą. 

Galima apskaičiuoti, pavyzdžiui, produkto anglies, vandens, 

energijos ir medžiagų pėdsakus. Tai panašu į GCV (Gyvavimo 

ciklo analizę), išskyrus tai, kad pėdsakai nagrinėja tik vieną 

aplinkosaugos problemą. 

 

Ekologiška 

inžinerija 

Produktai ir procesai kuriami atsižvelgiant į minimalų poveikį 

aplinkai ir žmonių sveikatai kartu nesumažinant ekonominės 

vertės.  

 

Horizontalusis 

perdirbimas 

Toks medžiagos perdirbimas, kuris leidžia pakartotinai 

panaudoti panašias medžiagos funkcijas.  

 

Integruotas 

atliekų tvarkymas 

Kietųjų atliekų tvarkymas nuo vartotojo atliekų surinkimo, 

rūšiavimo, pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo. 

 

Taupi gamyba 

Gamybos strategija, kai taikant aukštos kokybės procesus, 

siekiama sumažinti bet kokį švaistymą (t. y. laiko, pinigų, 

išteklių).  
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Blokavimas 

 

Padėtis, kai nustatytas kūrimo ar gamybos procesas neskatina 

naujovių. 

 

Perdirbamos 

medžiagos 

Medžiagos, kurias galima perdirbti. 

 

Perdirbimas 

 

Komponentų arba dalių atkūrimo, ardymo, taisymo ir 

dezinfekavimo procesas, skirtas perparduoti ir pakartotinai 

panaudoti.   

Tvarus 

vartojimas 

Prekių ir paslaugų, kuriomis tenkinami šiandienos gyventojų 

poreikiai, naudojimas nepakenkiant ateities kartoms.  

Tvarus medžiagų 

valdymas 

Valdymo metodas, kuriuo raginama mažinti poveikį aplinkai 

nekeliant pavojaus ekonominiam našumui ar socialiniam 

teisingumui. 

 

Perdirbimas 

sukuriant 

aukštesnės 

kokybės prekę 

Antrinių produktų, komponentų ar medžiagų panaudojimas 

sukuriant aukštesnės ekonominės vertės medžiagą 

Modulis 3: „Skaitmeninis gyvenimo būdo verslumas“ 

Algoritmas Procesas arba taisyklių rinkinys, kurio reikia laikytis atliekant 

skaičiavimus ar kitas problemų sprendimo operacijas, ypač 

kompiuteryje. 

Bitkoinas  Skaitmeninės valiutos rūšis, kuria sudaromas operacijų įrašas, o 

matematinių uždavinių skaičiavimo būdu sukuriami nauji 

valiutos vienetai ir kuri veikia nepriklausomai nuo centrinio 

banko. 

 

Tinklaraštininkas Asmuo, kuris reguliariai rašo tinklaraštyje. 

Kodavimas Kompiuterių programavimas, vykdomojo kompiuterio 

programos projektavimo ir kūrimo procesas konkrečiam 

skaičiavimo rezultatui pasiekti arba konkrečiai užduočiai 

atlikti. 

Kompetencija Gebėjimas ką nors daryti sėkmingai ar efektyviai. 
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Skaitmeninis 

gyvenimo būdas 

Gyvenimas susijęs su skaitmeniniais prietaisais būnant 

visuomet prisijungus. Skaitmeninis persipynimas ateityje tik 

ryškės.  

Skaitmeninio 

gyvenimo būdo 

verslumas 

Skaitmeninio gyvenimo būdo ir gyvenimo būdo verslumo 

derinys, kai žmonės savo skaitmeninį gyvenimo būdą paverčia 

verslu. 

 

Nuomonės 

formuotojas 

Asmuo, galintis įtakoti potencialius produkto ar paslaugos 

pirkėjus, reklamuodamas ar rekomenduodamas prekes 

socialiniuose tinkluose.  

Gyvenimo būdo 

verslininkas 

Asmuo kuriantis verslą ne dėl pelno, o siekdamas pakeisti savo 

gyvenimo būdą. Šio tipo verslininkai nori sukurti verslą iš 

mėgstamos veiklos, nes mano, kad ji atneš asmeninį 

pasitenkinimą.  

Rinkodara Veiksmas ar verslas, skirtas produktų ar paslaugų reklamavimui 

ir pardavimui, įskaitant rinkos tyrimus ir reklamą.  

Savarankiškas 

darbas 

Tai darbas sau, o ne pas darbdavį, pavyzdžiui, buvimas 

nepriklausomu darbuotoju ar įmonės savininku.  

Minkštieji įgūdžiai Minkštieji įgūdžiai yra įvairių įgūdžių derinys - žmonių įgūdžiai, 

socialiniai įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai, charakterio ar 

asmenybės bruožai, požiūrio, karjeros savybių, socialinio 

intelekto ir emocinio intelekto koeficientai, be kita ko, 

papildydami kietuosius įgūdžius leidžia žmonėms naršyti 

aplinkoje, gerai dirbti su kitais, atlikti užduotis ir pasiekti savo 

tikslus.  

Vienaragis Vienaragis yra verslo pasaulio terminas, reiškiantis privačią 

startuoli įmonę, vertinamą daugiau nei 1 milijardu JAV dolerių. 

Terminą 2013 m. sukūrė rizikos kapitalo bendrovės savininkas 

Aileen Lee, pasirinkęs mitinį gyvūną, kuris atspindi tokių 

sėkmingų įmonių statistinę retenybę. 

Interneto 

svetainių 

talpinimas 

Svetainių talpinimas (hostingas) yra paslauga, leidžianti 

organizacijoms ir asmenims paskelbti internetinę svetainę ar 

tinklalapį. Interneto svetainių talpinimas (hostingas), arba 

svetainių talpinimo paslaugų tiekėjas, tai įmonė, teikianti 
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technologijas ir paslaugas, reikalingas interneto svetainei ar 

tinklalapiui būti pasiekiamam internete.   

Modulis 4: „Daiktų internetas verslumo praktikoje“ 

Švyturys Tai nedidelis įrenginys, kuris naudoja „Bluetooth“ (bevielio 

rėžimo) technologiją, kad prisijungtų prie mobiliųjų įrenginių, 

tokių kaip planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas. Jis 

dažnai naudojamas uždarose patalpose, pavyzdžiui, 

muziejuose. Kai atvykstate į parodą, jūsų ausinėse įrašytas 

vadovas automatiškai aktyvuojamas. 

Pramonė 4.0 Ketvirtoji pramonės revoliucija, pagrįsta tokiomis 

technologijomis kaip didieji duomenys, IoT (DI), debesų 

kompiuterija arba 3D spausdinimas. Jos tikslas - automatizuoti 

darbą ir sukurti SMART (išmaniąsias) gamyklas. 

Daiktų internetas Samprata, kad prietaisai gali tarpusavyje keistis informacija be 

žmogaus įsikišimo.  

 

Besimokančios 

mašinos 

Tai dirbtinio intelekto sritis, kurioje dėl specialių algoritmų 

mašinos gali pačios mokytis.  

Išmanieji namai Tai samprata apie namus, kuriuose įrengta daugybė valdomų 

prietaisų  ir jutiklių (pavyzdžiui, apšvietimas, energija it t.t.).  

Išmanusis miestas Ši samprata teigia, jog miestuose, kurių valdymui naudojamos 

informacinės technologijos, pagerėja miesto infrastruktūros 

efektyvumas, padidėja saugumas ir apskritai gyventojų 

gyvenimo kokybė.  

Išmanieji 

automobiliai  

Koncepcija, pagal kurią automobiliai turi stiprius jutiklius ir 

elektros prietaisus jiems valdyti, pavyzdžiui, naudojant 

mobiliąją programėlę. Išmanieji automobiliai apima 

autonominius automobilius arba tokius sprendimus kaip 

veidrodžiai, kurie nuskaito akies tinklainę, aptikdami 

savininką. 

 

Modulis 5: „Jutiklių infrastruktūros kasdieniame versle” 

Uždaros Svarbi nusikalstamumo prevencijos ir saugumo užtikrinimo 
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grandinės 

televizijos 

kamera (CCTV) 

 

priemonė, kai naudojant vaizdus fiksuojančias kameras, jie 

perkeliami į monitoriaus įrašą ar įrenginį, kur juos galima 

stebėti, peržiūrėti ir (arba) saugoti. 

Bepilotis orlaivis Bet koks nepilotuojamas orlaivis, kartais vadinamas 

"bepiločiais orlaiviais" (UAV). Bepiločiai orlaiviai gali atlikti 

įvairias užduotis: naudojami verslo, kariuomenės ir pramogų 

tikslais. 

IP kameros 

(Interneto 

protokolo 

kameros) 

Skaitmeninės vaizdo kameros tipas, kuris gauna valdymo 

duomenis ir siunčia vaizdo duomenis per IP tinklą. 

Jutiklis Elektroninis arba optinis įtaisas (kartais ir modulis, mašina ar 

posistemis), kurio paskirtis – aptikti plačiai suprantamos 

aplinkos pokyčius ir siųsti informaciją į kitą elektroniką, 

dažniausiai kompiuterį, procesorių. 

Serverio patalpos 

 

Atskira patalpa skirta kompiuterių serveriams, paprastai su 

įrengtais oro kondicionieriais. 

Vaizdo stebėjimo 

sistemos  

 

Vaizdo sistemos, leidžiančios nuotoliniu būdu stebėti vaizdo 

įrašus, apsaugoti įrenginius, stebėti operacijas, atlikti 

nuostolių prevenciją, užkirsti kelią vandalizmui, užtikrinti 

darbuotojų saugumą, automobilių stovėjimo aikšteles, renginių 

vaizdo stebėjimą, visuomenės saugumą, eismo stebėjimą, 

lauko perimetro apsaugą. 

Modulis 6: „Didžiųjų duomenų analitiniai algoritmai klientams” 

Analizė  Analizė tai mokslinis procesas, kurio metu atrandami ir 

perduodami prasmingi, atsiskleidžiantys duomenyse modeliai. 

Jos esmė neapdorotus duomenis paversti įžvalgomis siekiant 

geresnių sprendimų. Analizė remiasi statistikos, kompiuterių 

programavimo ir operacijų tyrimų taikymu, kad būtų galima 

kiekybiškai įvertinti ir suprasti duomenų reikšmes. 

Didieji duomenys 

(„Big Data“) 

Didieji duomenys reiškia didelius, įvairius vis didėjančius 

informacijos rinkinius. Šie duomenys apima informacijos kiekį, 

greitį ar spartą, per kurią jie sukuriami ir renkami, ir duomenų 
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taškų įvairovę ar galimybes. Dideli duomenys dažnai gaunami iš 

kelių šaltinių ir keliais formatais. 

Atmetimo rodiklis 

 

Atmetimo rodiklis yra vieno puslapio apsilankymų (arba 

žiniatinklio sesijų) procentas. Tai procentinė apsilankymų, kai 

asmuo palieka svetainę iš nukreipimo puslapio jos 

nebeskaitydamas, procentas. 

Konversijų 

rodiklis 

Konversijų rodiklis yra svetainės, įvykdžiusios norimą tikslą 

(konversiją), lankytojų procentas iš viso lankytojų skaičiaus. 

Aukštas konversijų rodiklis parodo, jog rinkodara yra sėkminga. 

Slapukai Slapukai yra maži failai, kurie saugomi vartotojo kompiuteryje. 

Jie skirti laikyti nedidelį duomenų kiekį, būdingą konkrečiam 

klientui ir svetainei, ir juos gali pasiekti žiniatinklio serveris 

arba kliento kompiuteris.  

 

CRM (Santykių su 

klientais 

valdymas) 

 

Santykių su klientais valdymas (CRM) yra technologija, skirta 

valdyti visus įmonės santykius ir sąveiką su klientais ir 

potencialiais klientais. CRM įrankis leidžia įmonėms saugoti 

klientų ir potencialių klientų kontaktinę informaciją.  

Klientų 

duomenys 

Kliento duomenys - tai elgsenos, demografinė ir asmeninė 

informacija apie klientus, kurią renka įmonės ir rinkodaros 

kompanijos, norėdamos suprasti ir bendrauti ir su klientais. 

Duomenų ciklas Duomenų ciklas yra populiarus būdas padėti įmonėms kuo 

geriau išnaudoti informaciją, surinktą iš įvairių internetinės 

rinkodaros veiklų. Jis naudojamas siekiant padėti įmonėms 

pasirengti, veikti ir informuoti apie verslo sprendimus 

internete. 

Dimensija Dimensija yra aprašomasis objekto atributas arba 

charakteristika, kuriai gali būti suteiktos skirtingos reikšmės. 

Pavyzdžiui, geografinėje vietoje gali būti dimensijų, vadinamų 

platuma, ilguma arba miesto pavadinimas. Miesto pavadinimo 

dimensijos reikšmės gali būti San Franciskas, Berlynas arba 

Singapūras. 

El.-komercija El.-komercija taip pat žinoma kaip elektroninė prekyba arba 

internetinė prekyba, reiškia prekių ar paslaugų pirkimą ir 
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pardavimą internetu ir šiems sandoriams atlikti vykdomą pinigų 

bei duomenų pervedimą.  

Išėjimo procentas Išėjimo procento analizė, tai lankytojų apsilankymų 

svetainėje, iš kurios išeidami jie patenka į kitą svetainę, 

procentas. Lankytojų išėjimas iš konkretaus puslapio.  

Įžvalgos Įžvalga yra vertė, gauta naudojant analizę. Analizės metu 

įgytos įžvalgos yra neįtikėtinai galingos ir nustatant galimybių 

sritis, gali būti naudojamos verslui plėsti.  

Raktažodžiai Raktinis žodis yra terminas, naudojamas skaitmeninėje 

rinkodaroje apibūdinant žodį ar žodžių grupę, kurią interneto 

vartotojas naudoja ieškodamas paieškos sistemoje ar paieškos 

laukelyje. SEO strategijoje raktiniai žodžiai yra labai svarbūs ir 

turėtų būti bet kurios žiniatinkliui parašytos kopijos (esančios 

turinyje, pavadinimuose ir SEO elementuose) pagrindas. 

Metrika Kiekybinis duomenų matavimas. Tai skaičius (visas arba suma), 

vidurkis arba santykis (vienas skaičius padalintas iš kito 

skaičiaus). Metrika yra išmatuojama. 

 

„Net Promoter 

Score“ 

 

Valdymo įrankis, kuriuo galima įvertinti įmonės santykių su 

klientais lojalumą. Tai alternatyva tradiciniams klientų 

pasitenkinimo tyrimams ir yra susijusi su pajamų augimu. 

Gyventojų 

segmentavimas 

 

Naudojama duomenų analizė, kad nevienoda populiacija būtų 

suskirstyta į lygiavertes ir gana homogeniškas grupes, turinčias 

panašias sveikatos priežiūros ypatybes. 

 

Paieškos sistemos 

 

Programa, ieškanti ir identifikuojanti duomenų bazės 

elementus, atitinkančius vartotojo nurodytus raktažodžius ar 

simbolius, ypač naudojama tam tikrų svetainių paieškai 

žiniatinklyje. 

SEM 

(Paieškos Sistemų 

Rinkodara) 

SEM yra interneto rinkodaros forma, kuri apima interneto 

svetainių reklamą didinant jų matomumą paieškos rezultatų 

puslapiuose (SERP), pirmiausia pasitelkus mokamas reklamas.  

 

SEO (Paieškos SEO reiškia Paieškos sistemų optimizavimą, kurio pagalba 
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sistemų 
optimizavimas) 
 

didinamas srauto į svetainę kiekis ir kokybė, naudojant 

natūralių paieškos sistemų rezultatus. 

 

Seansai Seansas apibrėžiamas kaip sąveikų grupė, kurią vienas 

vartotojas užima svetainėje per tam tikrą laiko tarpą.  

Socialinė 

žiniasklaida 

Socialinė žiniasklaida tai svetainės ir programėlės, sukurtos 

tam, kad žmonės galėtų greitai, efektyviai ir realiuoju laiku 

dalytis turiniu. 

Vartotojai Naujų ir sugrįžusių žmonių, apsilankiusių tam tikroje svetainėje 

per nustatytą laiką skaičius.  

IP telefonija IP telefonija - tai kompiuterio techninės ir programinės įrangos 

kategorija, leidžianti žmonėms naudoti internetą kaip telefono 

skambučių perdavimo tarpininką, siunčiant balso duomenis 

paketais, naudojant IP. 

Žiniatinklio 

srautas 

Interneto vartotojų, kurie keliauja į tam tikrą svetainę, 

skaičius. 

Modulis 7: „Kibernetinis saugumas – apsaugokite savo startuolį” 

Debesų 

kompiuterija  

Priemonė, skirta teikti kompiuterines paslaugas visuomenei 

arba vidaus naudojimui per nuotolines paslaugas. Dauguma 

debesų kompiuterijos sistemų yra pagrįstos nuotoliniu 

virtualizavimu, kai klientams siūloma programa arba operacinė 

aplinka yra nuomojama debesies paslaugų teikėjo kompiuterio 

aparatūroje.  

Kibernetinė 

ataka  

Bet koks bandymas pažeisti loginės aplinkos saugumo ribas. 

Ataka gali būti sutelkta į informacijos rinkimą, verslo procesų 

pažeidimą, pasinaudojimą trūkumais, objektų stebėjimą, 

verslo užduočių nutraukimą, vertės išskyrimą, žalos loginiam ar 

fiziniam turtui padarymui arba sistemos išteklių naudojimą 

atakoms prieš kitus taikinius palaikyti.   

Kibernetinė 

sauga 

Pastangos kurti, įgyvendinti ir užtikrinti organizacijos tinklo, 

prijungto prie interneto, saugumą. Tai loginių/techninių, 

fizinių ir į personalą nukreiptų atsakomųjų priemonių, 

apsaugos priemonių ir saugumo kontrolės derinys.  
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Duomenų 

saugumo 

pažeidimas 

Konfidencialios informacijos atskleidimas, prieiga prie 

konfidencialios informacijos, duomenų turto sunaikinimas arba 

neteisėtas naudojimasis privačia IT aplinka.  

 

Ugniasienė Saugos įrankis, kuris gali būti aparatūros arba programinės 

įrangos sprendimas, naudojamas tinklo srautui filtruoti.  

 

Programišius  Asmuo, turintis žinių ir įgūdžių analizuojant programinį kodą ar 

kompiuterinę sistemą, modifikuojant jos funkcijas ar 

operacijas ir keičiant jos gebėjimus bei galimybes.  

Kenkėjiška 

programa 

Bet koks kodas, parašytas siekiant pakenkti, atskleisti 

informaciją ar kitaip pažeisti sistemos saugumą ar stabilumą.  

 „Pašaliečių“ 

grėsmė 

Tikimybė, kad išorės subjektas, pvz., buvęs darbuotojas, 

konkurentas ar net nelaimingas klientas, gali kelti pavojų 

organizacijos stabilumui ar saugumui.  

Užsakomosios 

paslaugos  

Paslaugų gavimo iš išorės subjekto veiksmas. Užuot vykdžiusi 

tam tikras užduotis ir vidines funkcijas, užsakomoji veikla 

suteikia organizacijai galimybę pasinaudoti išorinių subjektų, 

kurie gali teikti paslaugas už tam tikrą mokestį, pranašumais.  

Fišingas 

(sukčiavimas) 

Apgaulės naudojimas siekiant manipuliuoti asmenimis, kad jie 

atskleistų konfidencialią ar asmeninę informaciją ir taip rinkti 

jų duomenis. Sukčiavimo atakos gali būti vykdomos el. paštu, 

teksto žinutėmis, socialiniuose tinkluose ar išmaniųjų telefonų 

programėlėse.  

Rizikos valdymas 

 

Rizikos vertinimo ir atsako į riziką vertinimo procesas, siekiant 

sumažinti ar kitaip valdyti nustatytą riziką. 

Grėsmės 

vertinimas 

Veiksmų, įvykių ir elgesio, galinčio pakenkti turtui ar 

organizacijai, vertinimo procesas.  

Pažeidžiamumas  

 

Bet koks turto ar saugumo apsaugos trūkumas, kuris gali sukelti 

grėsmę ir padaryti žalos.  

 


