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Dovydas Martinkaitis. Technologies of Websites Development and their Application for 

Mobile Devices at JSC "ORCA Team". Bachelor Final Degree Project / Supervisor lect. Darius 

Pauliukaitis; Kaunas University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Design, 

Department of Production Engineering. 

Kaunas, 2015. 67 psl. 

 

SUMMARY 

 

The final project of the bachelor's thesis analyses the development of Internet websites and 

their applications to mobile devices following the pattern at the Joint Stock Company "ORCA 

Team. 

The beginning of the thesis, the first section, looks into the chosen technologies and reasons 

their importance. It also looks into the stages of website development and the cycle that involves 

both equipment and the  technological process. The section emphasizes the importance of adaptable 

websites to modern ones 

The second section discusses the vision of website development and designs a technological 

process. Precise estimations  are analysed and described in detail thus reasoning every stage of the 

technological process. This section provides the descriptions of quality control. Having summarized 

the estimates, it presents  the numbers of equipment and the staff, designs the premises for the 

technological process to be performed. 

The third section presents the decriptions of occupational safety and ecology. It gives safety 

regulations and  the ecology compliance plan of the company. 

The final section carries out a quantitative marketing research to assess the consumer 

satisfaction with the sevices. The results are summarized thus providing data analysis. 

The results are summarized in the conclusions which also give development 

recommendations to the  Joint Stock Company “ORCA Team“. 
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ĮVADAS 

Šiame XXI a. internetinė erdvė kiekvienam iš mūsų tampa vis didesne kasdienybe, o žmonių 

priklausomybė nuo interneto vis auga. Statistika rodo, kad kiekvienais metais žmonės naršydami 

internete praleidžia vis daugiau laiko, nes šioje neribotai didelės informacijos saugykloje žmonės 

gali naudoti praktiškai viską – pradedant pramogomis ir baigiant įvairiausiomis paslaugomis.  

Pastaruoju metu daugelis kompanijų vis didesnį dėmesį skiria savo įvaizdžio formavimui. 

Rinka nuolat kinta, prisotinama naujų produktų ir paslaugų, tad  vartotojai nuo jų gausos tampa 

išrankesni ir atsargūs. Nenuostabu, kad konkurencinė kova tarp organizacijų nuolat aštrėja, 

nuolatinė kova vyksta dėl kiekvieno vartotojo. Pasitelkus inovacijas ir tvirtą įvaizdį yra siekiama 

pagrindinio tikslo – skatinti žmones pirkti produktus ar užsisakyti konkrečios įmonės teikiamas 

paslaugas, esant bet kur ir bet kada.  

Sparčiai didėjant išmaniųjų telefonų bei planšetinių kompiuterių naudojimui ypač svarbu 

optimizuoti ir internetinių svetainių stuktūras, karkasus ir dizainus. Viena galingiausių pasaulio 

korporacijų interneto rinkodaroje Google paskelbė, kad nuo balandžio 21 d. yra keičiamas paieškos 

sistemų reitingavimo algoritmas, pagal kurį paieškos aukščiausiose pozicijose išliks tik svetainės, 

kurios bus adaptuotos mobiliesiems įrenginiams, todėl interneto svetainių savininkai, kurie siekia 

aukščiausių rezultatų, privalo reaguoti į pokyčius ir pritaikyti svetaines mobiliesiems įrenginiams.  

Baigiamojo bakalaurinio projekto tikslai – išanalizuoti internetinių svetainių kūrimo ir jų 

pritaikymo mobiliesiems įrenginiams technologijas įmonės UAB „ORCA Team“  pavyzdžiu; 

suprojektuoti ir pasiūlyti naują technologinį procesą įmonei, skaičiaviamais pagrįsti jos efektyvumą, 

suprojektuoti naujas patalpas technologiniam procesui atlikti; kiekybiniu marketingo tyrimu ištirti 

įmonės vartotojų pasitenkinimą paslaugomis ir pateikti išvadas.  

Baigiamojo bakalaurinio projekto uždaviniai - apžvelgti internetinių svetainių kūrimo 

technologijas; suprojektuoti interneto svetainių kūrimo ir pritaikymo mobiliesiems įrenginiams 

technologinį procesą; naujam technologiniam procesui atlikti procesų analizes ir reikiamus 

skaičiavimus; apžvelgti technologinių procesų kokybės kontrolę ir pateikti naujų pasiūlymų; 

suprojektuoti naujas, erdvesnes ir tikslingesnes patalpas įmonės technologiniams procesams atlikti; 

išsiaiškinti darbų saugą ir ekologiją; atlikti marketingo tyrimą įmonės UAB „ORCA Team“ 

vartotojų pasitenkinimui paslaugomis nustatyti. 

Technologiniai procesai nagrinėjami įmonės UAB „ORCA Team“  pavyzdžiu, nes ji 

specializuojasi informacinių technologijų srityje. Pagrindinės įmonės veiklos – internetinių puslapių 

bei įvairių internetinių projektų kūrimas. Ši įmonė nemaža dalimi dirba su užsienio užsakovais ir 

yra viena iš lyderiaujančių Kauno ir visos Lietuvos IT įmonių paslaugų kokybės atžvilgiu. 
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1. NAGRINĖJAMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ IR 

PASIRINKTOS TECHNOLOGIJOS PAGRINDIMAS 

Internetinio puslapio dizainas - viena iš sudedamųjų internetinės svetainės dalių, kuri 

labiausiai matoma ir vertinama vartotojų. Tai yra vienas atsakingiausių svetainės kūrimo etapų, nes 

šiuo etapu yra pradedamas projektas ir jo galutinis rezultatas tiesiogiai priklauso nuo dizaino 

išpildymo, patogumo, aiškumo. Dažnai pačios internetinės svetainės paruošimas užtrunka daug 

trumpiau, nei internetinio puslapio dizaino paruošimas ir įgyvendinimas. 

Interneto svetainė turi dvi dalis, kurios akivaizdžiai matomos vartotojui ir sudaro svetainės 

patrauklumą – tai dizainas ir navigacija. Šiandien, kai e-komercija sparčiai plėtojama, internetinė 

erdvė tampa vis didesnėmis džiunglėmis. Todėl labai svarbu šiose džiuglėse nepaskęsti ir 

nepasiklysti, o taip dažnai atsitinka pasirinkus šablonišką dizainą, kuriuos siūlo nemokamų 

svetainių autoriai. Pasirinkęs šabloninį dizainą užsakovas tampa niekuo neišsiskiriantis iš pilkos 

masės šabloninių svetainių.  

Iš pirmo žvilgsnio tinklapio dizaino kūrimas gali atrodyti primityviai ir paprastai: splavos 

parinkimas + menių punktų išdėstymas = internetinės svetainės dizainas. Tačiau tai kur kas ilgesnis 

procesas, reikalaujantis aiškaus ir tikslingo poreikių išsiaiškinimo, projekto įgyvendinimo plano, 

netradicinių minčių, technologinių kūrimo žinių bei, žinoma, nuoseklaus bendradarbiavimo su 

internetinės svetainės užsakovu. 

Tuo, savaime aišku, dar nesibaigia dizaino kūrimas. Dizaino elementų išdėstymas taip pat 

daug reikšia. Minimalus puslapio dizainas sukelia solidumo pojūtį, akcentuojant tik svarbiausias 

detales, išskiriama erdvė, laisvė.  Dizainas su smulkiais elementais ar jų gausa, labiau orientuoti į 

jaunąją vartotojų grupę [1]. 

Puslapio dizaino kūrimas prasideda dar tuomet, kai užsakovas tik pradeda galvoti apie savo 

verslo idėją, renkasi prekę, kuria viziją, devizą bei orientuojasi į tam tikrą užsakovų segmentą [2]. 

Dizaineris susistemina visą verslo patirtį, išsiaiškina lūkesčius ir sudeda viską į internetinio puslapio 

dizainą. 

Svetainės dizainas – verslo, prekės ar paslaugų tiekėjo vizitinė kortelė internete [3]. 

 

1.1. Kūrimo technologijos 

Internetinių svetainių kūrimo technologijos apima šiuos etapus: 

 Konkurentų analizė; 
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 Vartotojo poreikių analizė; 

 Eskizavimas; 

 Dizaino kūrimas; 

 Svetainės adaptavimas įvairių dydžių ekrano skiriamosioms geboms. 

 

1.1.1. Konkurentų analizė 

Norint sėkmingai gyvuoti ir pritraukti daug vartotojų arba potencialių užsakovų į savo 

svetainę, reikia gerai susipažinti su susidariusia situacija internetinėje erdvėje. Apibūdinant šią 

situaciją svarbu nustatyti, kokie aplinkos veiksniai ją įtakoja, atlikti tendencijų ir potencialo analizę, 

panagrinėti ankstesnes tendencijas ir tuo pačiu stengtis nuspėti vieną žingsnį į priekį.  

Vienas svarbiausių sėkmingos internetinės svetainės veiklos veiksnių yra konkurencija. 

Vertinant konkurencinę situaciją būtina išsiaiškinti, kokius pagrindinius konkurentus internetinis 

projektas turi, kokie bus projekto pranašumai prieš konkurentų grupes, kaip savo pranašumus 

efektyviausiai išnaudoti bei įgyvendinti. Visus privalumus reikia mokėti tinkamai panaudoti, o 

trūkumų išvengti [4].  

Iš konkurentų svarbiausia pasiimti viską, kas yra teigiama ir neigiama. Neutralūs ir per daug 

įtakos internetinės svetainės tikslingam gyvavimui neturintys sprendimai šiuo atveju yra beverčiai. 

Iš jų neįmanoma padaryti teigiamų arba neigiamų išvadų, todėl kertinis žingsnis konkurentų 

analizėje yra konkurentų svetainių aiškiai suprantami ir matomi pliusai bei minusai [5]. 

 

1.1.2. Vartotojų poreikių analizė ir plėtojimas 

Interneto turinio ilgalaikė sėkmė priklauso nuo jo atitikimo vartotojų poreikiams. Vartotojų 

poreikiai internete išreiškiami tokiais kriterijais kaip : 

 Gerai suprantama ir aiški svetainės navigacija; 

 Greitas ieškomos infomacijos ieškojimas bei radimas svetainėje; 

 Išskiriama svarbiausia informacija; 

 Bet kuriame puslapyje aiškiai matomi esminiai mygtukai; 

 Svetainės titulinio puslapio viršuje pateikiama esminė informacija; 

 Neįkyri ir svetainės neapkraunanti reklama; 

 Akcentuojami išskirtiniai pasiūlymai; 

 Jei yra galimybė, naudojami grafiniai elementai vietoj tekstinės informacijos [6]. 
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Kuo labiau interneto svetainės turinys yra struktūriškai paprastesnis, neapkrautas 

nereikalingais ir į tikslą nevedančiais elementais, tuo didesnė tikimybė, kad vartotojas pasiliks 

svetainėje ilgiau ir atliks tam tikrą, internetinės svetainės savininko norimą veiksmą (užsisakys 

paslaugą, nusipirks prekę, užsiprenumeruos naujienlaiškį, pasidalins svetaine socialiniame tinkle). 

Kaip visame pasaulyje garsaus IT specialisto Džeikobo Nielseno (Jakob Nielsen) atliktas tyrimas 

rodo, didžioji dauguma vartotojų palieka internetines svetaines jau po 10-20 sekundžių nuo jos 

užkrovimo, jei joje iškart neranda ieškomos informacijos, todėl vartotojų poreikių išsiaiškinimas yra 

labai svarbus žingsnis sėkmingam svetainės gyvavimui [7].  

 

1.1.3. Eskizavimas 

Atlikus konkurentų analizę bei vartotojų poreikių analizę yra pradedamas eskizuoti 

svetainės dizainas. Eskizuose yra pateikiamas tik bendras dizaino išplanavimas, jo struktūra ir 

esminiai svetainės blokai. Eskizai gali būti: 

 Piešiami ranka ant popieriaus; 

 Piešiami kompiuterinės grafikos programomis (pvz. Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, CorelDRAW) - skaitmeniniai; 

 Skenuoti ir skaitmeniniu būdu papildomi. 

Eskizų kūrimas reikalauja: 

 Gebėjimo gerai suprasti ir įsigilinti į atliktas analizes; 

 Kūrybinių pastangų, fantazijos, įkvėpimo; 

 Įgūdžių greitai, kokybiškai ir aiškiai vaizdą galvoje perkelti į materialų vaizdą [8]. 

Eskizavimas yra atliekamas grafikos dizainerio. Visi padaryti eskizai yra aprašomi ir 

paaiškinami dokumentacijoje, kuri vėliau yra siunčiama svetainės užsakovui. Priklausomai nuo 

užsakovo, eskizai gali būti patvirtinami ir tokiu atveju yra einama prie svetainės detalaus dizaino 

piešimo, arba nepatvirtinami ir keičiami, tobulinami tol, kol galiausiai pasiekiamas užsakovo 

norimas rezultatas.  

 

1.1.4. Dizaino, paremto Bootstrap stiliumi, kūrimas 

Bootstrap – tai išorinio (front-end – angl. k.)  programinio kodo karkasas (framework – angl. 

k.). Šis stilius turi jau iškart paruoštas tam tikras bazes - globalius stilius, CSS persistatymus (resets 

– angl. k.) ir specializuotas tinklo sistemas (grid system – angl. k.), ant kurių yra labai patogu greitai 

įgyvendinti bet kokias internetinės svetainės struktūras [9]. Trumpai tariant, bootstrap duoda 
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HTML struktūrą ir CSS bazę, kuriuos naudojant galima perkelti bet kokį internetinį projektą. 

Naudojant Bootstrap svetainės atrodo tvarkingai ir reprezentatyviai [10]. 

Bootsrap programinio kodo karkasą itin patogu ir naudinga naudoti, jeigu svetainės dizainas 

yra kurtas Adobe Photoshop programa ir yra paruošti PSD (PSD – pagrindinis Adobe Photoshop 

programos formatas) formato failai kompiuterinei svetainės versijai. Naudojant Bootstrap yra 

patogu svetainę perprogramuoti, adaptuojant bet kokios skiriamosios gebos ekranams (responsive 

design – angl. k.), nes nėra būtina kurti kiekvienos skiriamosios gebos dizaino atskirai. Tokiu atveju 

yra sutaupoma laiko [11].  

Internetinių svetainių dizainai yra piešiami naudojant jau minėtą Adobe Photoshop 

programą, kuri yra pilnai suderinta su Bootstrap stiliaus kūrimu ir įgyvendinimu. Bootstrap stilius 

turi nemažą įvairių dizaino elementų duomenų bazę, kuriuos galima iškart naudoti dizainuose taip 

sutaupant nemažai laiko ir išlaikant vientisą ir šiuolaikišką internetinių svetainių stilių.  

 

1.1.5. Svetainės adaptavimas įvairių dydžių ekrano skiriamosioms geboms 

Pastaruoju metu vis dažniau išgirstame terminą “adaptyvus dizainas” arba „prisitaikantis 

dizainas“. Kas yra tas adaptyvus dizainas? Paprastai kalbant, tai dizaino būdas, kuriuo dizaineris 

kuria internetinį puslapį. Tokiu būdu sukurta svetainė reaguoja – mažėja arba didėja – priklausomai 

nuo to, kokio tipo įrenginys naudojamas. Tai gali būti milžiniškas stacionaraus kompiuterio 

monitorius, nešiojamas kompiuteris, 10 colių planšetinis kompiuteris ar mobilusis telefonas –

nereikia keletos atskirų svetainių skirtingiems prietaisams, nes prisitaikantis dizainas prisitaiko prie 

kiekvieno įrenginio ekrano dydžio ir svetainė atrodys tvarkingai ir neiškraipytai. Lietuviškai 

adaptyvus dizainas yra dar vadinamas prisitaikančiu dizainu [12]. 

Pagrindinis tokio dizaino tikslas ir privalumas yra tai, kad kai puslapio dydis automatiškai 

pasikeičia pagal ekrano skiriająmą gebą, nereikia slankioti po jį ir spėlioti ar kitaip ieškoti, kur kas 

yra. Taip pat, jei dizainas yra pritaikytas platesniems ekranams, bet reikia, kad jis veiktų ir 

siauresniuose, adaptyvus dizainas yra puikus sprendimas [13]. 

Naudojant adaptyvų dizainą galima išsaugoti ar pritraukti naujus vartotojus, kurie dažnai 

neturi prieigos prie kompiuterio ir naudojasi mobiliuoju internetu. Tokiems mobilaus interneto 

vartotojams bus patogu naršyti tinklalapyje su adaptyviu dizainu, todėl didelė tikimybė, kad tokie 

lankytojai neieškos kitos tinklalapio alternatyvos, kaip būtų tuo atveju, jei internetinė svetainė 

nebūtų pritaikyta mobiliesiems telefonams [14]. 

Prisitaikančių interneto svetainių kūrimas kardinaliai skiriasi nuo įprastų tinklalapių kūrimo, 

tad būtina tinkamai išmanyti šio tipo technologinius sprendimus, jų privalumus, trūkumus bei 
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galimybes. Svarbu, kad informacija galėtų negadindama dizaino formuotės susitraukti/išsiplėsti, 

tačiau ne mažiau svarbu ir tai, kad ji išliktų lengvai skaitoma [15]. 

Adaptyvūs dizainai yra kuriami bendradarbiaujant grafikos dizaineriui ir programuotojui. 

Grafikos dizainerio darbas perpiešti dizainą, išlaikant jo stilių ir detales ant tam tikrų (mažesnių 

arba didesnių) ekrano skiriamųjų gebų Adobe Photoshop programa bei pateikti jį programuotojui 

PSD (PSD – pagrindinis Adobe Photoshop programos formatas) formatu. Programuotojo darbas yra 

suprogramuoti įvairių dydžių dizainus, bei parašyti programinį kodą, kuris nuskaitytų svetainės 

vartotojo ekrano skiriamosios gebos dydį bei parinktų reikiamą svetainės dizainą, priklausomai nuo 

ekrano dydžio.  

Dizainerių kūrybinė laisvė, piešiant prisitaikančius dizainus, taip galima teigti,  yra apribota. 

Norint, kad dizainas prisitaikytų prie skirtingų ekrano dydžių, būtina laikytis tam tikrų taisyklių, 

padalinti ekraną į lygias dalis ir visus informacijos blokus sulygiuoti pagal šias linijas. Negalima 

naudoti tam tikrų apipavidalinimo elementų bei meninių sprendimų, todėl dizainai dažnai būna gana 

paprasti, netgi minimalistiniai [16]. 

 

1.2. Kiti svetainės kūrimo būdai 

Norint susipažinti ir apžvelgti svetainių kūrimą ir jų būdus, būtina žinoti kelias esmines 

sąvokas - kas tai yra dizaino šablonas, kas tai yra unikalus dizainas, kokios būna turinio valdymo 

sistemos (TVS), nes būtent nuo šių pagrindinių aspektų ir sąvokų priklauso svetainės kūrimo būdas 

ir pats procesas. 

Kadangi interneto svetainė yra elektroninis produktas, tai ją, kaip ir bet kurią kompiuterinę 

programą, vieną kartą sukūrus, paskui galima lengvai tiražuoti. Tokios masiškai tiražuojamos 

kopijos yra dažnai naudojamos internete ir sąlyginai pigios. O štai individualiai kuriamos svetainės, 

kur visi dizaino ir programavimo darbai pradedami nuo nulio, reikalauja nepalyginamai daugiau 

laiko sąnaudų, todėl jos yra unikalios ir dažniausiai vienintelės būtent tokios visame internete. 

Trumpai tariant, kuo daugiau į svetainės kūrimą bus įdėta individualaus darbo, tuo ji bus unikalesnė 

ir patrauklesnė. Kopijuoti galima ir ne visą svetainę, o tik atskiras jos dalis - dizainą arba turinio 

valdymo sistemą. Todėl pagal tai, kokia dalis svetainės kodo yra kopijuota, svetaines galima 

suskirstyti į kelias grupes: 

 Nemokamos svetainės; 

 Šabloninės svetainės; 

 Svetainės su unikaliu dizainu; 

 Unikalios sistemos. 
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Jų kūrimo būdai – skirtingi, todėl užsisakant internetinę svetainę, pirmiausia ir reikia 

apsispręsti, kuris iš variantų užsakovui priimtiniausias, o tada jau galima pradėti planuoti svetainės 

kūrimą. Apžvelgsiu šias grupes, kokie jų privalumai ir trūkumai, kada kiekvieną iš jų verta rinktis. 

 

1.2.1. Nemokamos svetainės (svetainių nuoma) 

Tai sprendimas, kada yra siūloma įsigyti iš anksto paruoštą svetainės kopiją. Be to, ta 

svetainė netgi nėra parduodama - ji lieka gamintojo serveryje. Užsakovas gali tik ja naudotis, kol 

yra mokamas mėnesinis mokestis. Svetainių kūrėjai dažnai šią paslaugą reklamuoja 

kaip nemokamas svetaines - svetainę gausite nemokamai, o mokėsite tik už talpinimą. Tačiau tai 

nėra tiesa, mat talpinimo kaina būna daug didesnė, nei jis realiai kainuoja hostingo įmonėse. Todėl 

šį sprendimą teisingiau būtų vadinti - svetainių nuoma. 

Svetainės sukūrimo procesas - automatizuotas, paprastai atliekamas net be žmogaus 

įsikišimo. Gamintojo serveryje būna užsakymo forma, kurioje galima pasirinkti vieną iš siūlomų 

dizaino šablonų, tuomet reikia užpildyti kitus pagrindinius duomenis ir sistema pati sugeneruoja 

internetinę svetainę. Žinoma, tokiu būdu galima sukurti tik labai paprastas ir niekuo 

neišsiskiriančias svetaines - visiškai identiškų kopijų jau prigeneruota šimtai. Todėl ji tinka tik 

minimaliems poreikiams, pavyzdžiui, kai reikia svetainės - vizitinės kortelės, tik tam, kad klientai 

galėtų surasti tam tikrus kontaktinius duomenis. Arba yra poreikis pradėti elektroninę prekybą, bet 

nežinia, ar prekės bus paklausios, todėl pirmiausiai yra būtina nors išbandyti idėją minimaliomis 

sąnaudomis. Pasirinkę šį sprendimą, užsakovai anksčiau ar vėliau susidursia su jo ribotumu, be to, 

jei nuomuojama svetainė ilgiau nei metus, tai ir finansiniu požiūriu pasiūlymas tampa nebe toks 

patrauklus. Todėl svetainių nuoma - daugiau laikinas sprendimas pradedantiesiems. 

Dar vienas šio sprendimo minusas - tiek svetainę sukonfigūruoti, tiek sukelti visą 

informaciją turi pats užsakovas. Faktiškai, yra siūlomas net ne svetainės kūrimas, o įrankis, kurio 

pagalba svetainę turi susikurti pats užsakovas. O pradedančiajam tai padaryti sunku. Pliusas yra tas, 

kad iš techninės pusės šios svetainės, kaip taisyklė, būna padarytos kokybiškai. Jei kitus sprendimus 

dažnai siūlo pradedantieji, tai svetainių nuomos sistemas paprastai turi įmonės, turinčios nemažą 

įdirbį. 

 

1.2.2. Šabloninės svetainės 

Tai svetainė, sukurta panaudojant dizaino šabloną ir standartinę turinio valdymo sistemą. 

Dizaino šablonai - tai tokie dizainai, kurie kuriami ne konkrečiam užsakovui, bet masiniam 
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platinimui. Dėl to jie būna paprastesni, specialiai padaryti taip, kad būtų galima panaudoti įvairiose 

svetainėse. Jų būna ir nemokamų, tačiau dauguma yra parduodami šablonų parduotuvėse ir kainuoja 

$50-$100. Standartinė turinio valdymo sistema - tai vėlgi tokia TVS, kuri pritaikyta ne konkrečiai 

svetainei, o platinama kaip produktas, kurį gali įsigyti visi. Kai kurios TVS yra universalios 

paskirties, kitos skirtos tik vieno tipo svetainėms - el. parduotuvėms, forumams. Populiariausios 

universalios TVS yra: Wordpress, Joomla, Drupal. El. komercijos sistemos: Opencart, Prestashop, 

Magento. Dauguma turinio valdymo sistemų yra nemokamos - atviro kodo. Tiesa, nemokamai yra 

pateikiama tik standartinė instaliacija, o už modulius su įvairiomis papildomomis funkcijomis jau 

tenka mokėti. Bet kainos sąlyginai nedidelės, paprastai neviršijančios keliasdešimties dolerių. 

Tokios svetainės sukūrimo darbas susideda iš šablono parinkimo, turinio valdymo sistemos 

instaliavimo ir sukonfigūravimo. Iš tiesų, šį darbą gali atlikti net pats užsakovas, nes jis nereikalauja 

dizaino ar programavimo žinių, užtenka įprasto kompiuterinio raštingumo. Žinoma, kai tai atlieka 

įmonė, ji vartotoją ir pakonsultuoja, apmoko naudotis turinio valdymo sistema, sukelia į svetainę 

pradinę informacij, kartais pakoreguoja ir patį šabloną. 

Šio sprendimo privalumai - maža kaina, greitas sukūrimas - paprastai užtrunka kelias dienas; 

galimybė pačiam vartotojui vėliau svetainę modifikuoti - pakeisti šabloną, instaliuoti papildomus 

modulius. Minusai - svetainės išvaizda nebus išskirtinė, tuos pačius šablonus naudoja daugelis 

svetainių. Tiesa, šiuo atveju turėsite daug didesnį šablonų pasirinkimą, nei naudodamiesi svetainių 

nuomos paslaugomis, todėl tikimybė, kad konkurentai susikurs identiškai atrodančią svetainę - 

mažesnė, tačiau vistiek pakankamai reali. 

Didžiausias šio sprendimo minusas: jis nėra pritaikytas konkretiems poreikiams. Žmonės 

dažnai daro tą pačią klaidą - pamato modernų šabloną ir galvoja: “Kaip gražu ir funkcionalu, man 

tokia svetainė visiškai tiks”. Tačiau užsisakyti šabloninę svetainę reiškia, gauti tiksliai tokį 

rezultatą, kaip matote dizaino šablone. O pradėjus svetainės kūrimą, net patiems nereikliausiems 

klientams iškyla daug papildomų norų - kažkokį dizaino elementą perkelti į kitą vietą, pridėti 

papildomą informacinį blokelį ir t.t. Ir netgi jei užsakovas jokių pageidavimų nepareiškia, pats 

svetainės turinys kartais reikalauja ir modifikacijų dizaine, pavyzdžiui, šablone nupiešti penki 

meniu punktai, o užsakovui reikia dešimties, ir jie jau nebesutelpa į tam numatytą vietą, arba 

šablone naudojamos didelės nuotraukos, per visą ekraną, o užsakovas tokių nuotraukų neturi. Kai 

kuriuos iš šių norų įmanoma įgyvendinti, o kai kurių - ne, nes tam reiktų pilnai perkoduoti visą 

dizainą. Todėl pasirinkus šį variantą, teks taikytis su tuo, kad svetainė bus tokia, kaip nupiešta 

šablone, o ne tokia, kokios nori užsakovas. 
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1.2.3. Svetainės su unikaliu dizainu 

Tai svetainė, kurioje naudojama standartinė turinio valdymo sistema, tačiau individualiai 

sukuriamas dizainas. Šį sprendimą jau galima pavadinti svetainės kūrimu tikrąją to žodžio prasme, 

nes čia dizaineris piešia dizainą, programuotojas jį karpo ir uždeda ant turinio valdymo sistemos. 

Toks dizainas, sukurtas individualiai pagal užsakovo poreikius, vadinamas unikaliu dizainu.  

Šis darbas užtrunka ilgiau ir kainuoja brangiau, tačiau pateikiama svetainė su išsiskiriančiu 

bei užsakovo poreikius atitinkančiu dizainu. Svetainės struktūra, stilius, išsidėstymas - viskas 

padaroma pagal tam tikrus pageidavimus. Minusas - unikalūs dizainai gana smarkiai skiriasi savo 

kokybe. Yra susiformavusi nuomonė, kad šabloniniai dizainai - primityvūs, o unikalūs - gražūs ir 

kokybiški. Ne, pasirinkę šį sprendimą galite būti tikri, kad dizainas bus nupieštas individualiai, o 

kokybė jau priklausys nuo dizainerio patirties ir sugebėjimų. Geriausi unikalių dizainų pavyzdžiai 

žavi savo išmone ir meniniais sprendimais, tačiau galima rasti ir labai daug prastų darbų, prastesnių 

net už eilinius šablonus. Svetainės su unikaliu dizainu - vienas populiariausių sprendimų, jis 

geriausiai tinka reprezentacinėms svetainėms ir kitiems projektams, kuriuose svarbiausia išvaizda, o 

ne funkcijos.  

 

1.2.4. Unikalios sistemos 

Tai svetainė, kuriai ir dizainas, ir turinio valdymo sistema sukurta individualiai. Sukurti 

individualią TVS - dar sudėtingesnė užduotis, nei nupiešti dizainą, todėl unikalios sistemos kūrimas 

užtrunka ilgiausiai ir tai yra pats sudėtingiausias, bet unikaliausias sprendimas. 

Jei unikalių dizainų privalumai - akivaizdūs, tiesiog jie atrodo gražiau, tai kam reikalinga 

individuali TVS - užsakovams dažnai sunku suprasti. Juk standartinės TVS turi ilgiausius funkcijų 

sąrašus - negi to neužtenka? Kartais - užtenka, tačiau jei projekto idėja yra kokia nors tikrai 

originali ir nestandartinė, tai jai tiesiog nebūna paruoštų standartinių sprendimų. Jei tai svetainė, 

kuri ne tik vaizduoja informaciją, bet apdoroja duomenis, atlieka skaičiavimus - tai nori nenori 

tenka kurti unikalią sistemą. 

O net jei kuriama įprasta svetainė, unikali sistema yra patogiausias ir geriausiai poreikiams 

pritaikytas sprendimas. Pasirinkus kokią nors standartinę TVS, galima pastebėti, kad ji turi šimtus 

nereikalingų funkcijų, o tos vienos reikalingos - nėra. Be to, standartinės TVS stengiasi būti kuo 

universalesnės, tačiau čia galioja principas: kas tinka viskam - netinka niekam. Todėl nors svetainė 

ir veiks, bei turės norimas funkcijas - ja naudotis bus nepatogu. O jei projektas taps populiarus, su 

dideliu lankomumu - atsiras ir greitaveikos problemų. Visus šiuos klausimus išsprendžia unikali 
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sistema, kuri jau kuriama taip, kad turėtų būtent  tam tikras reikalingas funkcijas ir geriausiai tiktų 

svetainės specifikai. 

Unikalios sistemos labai naudingos stambioms elektroninėms parduotuvėms. Pradėti 

elektroninę prekybą galima praktiškai su bet kuria el. komercijos sistema. Tačiau didėjant 

apyvartoms, pastebima, kad administravimo darbas pareikalauja vis didesnių sąnaudų ir atsiranda 

poreikis visus prekybos procesus automatizuoti - padaryti prekių importą iš tiekėjų, automatiškai 

paskaičiuoti antkainius ir pritaikyti nuolaidas, sinchronizuoti likučius su sandėliu, perduoti 

duomenis buhalterijai, eksportuoti užsakymus į kurjerių sistemas ir t.t. Žinoma, šias funkcijas 

įmanoma realizuoti ir standartinėse TVS, bet tam reikės samdyti programuotoją, kuris kurs 

individualius modulius, modifikuos sistemą, ir tokio darbo kaštai galbūt taps net didesni, nei 

unikalios sistemos sukūrimas, kur būtų iš karto numatytos šios galimybės. 

Pagrindinis šio sprendimo minusas - didelė kaina. Todėl jį verta rinktis atnaujinant jau 

veikiančias svetaines, kai manoma, kad unikali sistema tikrai bus naudinga. Be to, pasirinkus 

unikalią sistemą, ji yra pririšama prie ją sukūrusios įmonės - tik ji vėliau galės ją modifikuoti [17]. 

 

1.3. Adaptyvaus dizaino svarba 

Adaptyvus dizainas 2013 metais tapo “paskutiniu mados klyksmu” ir šio prisitaikančio 

dizaino populiarumas nenustoja augti. Manoma, kad šiuo dizainu kuriamų svetainių vis daugės, nes 

milžiniškais tempais auga žmonių, naršymui internete naudojančių išmaniuosius telefonus bei 

planšetinius kompiuterius, skaičius. 

Šis metodas leidžia ne tik automatiškai nustatyti lankytojo turimą ekrano dydi bei pritaikyti 

turinio pateikimą taip, kad jis tvarkingai ir gražiai būtų atvaizdas ekrane, bet ir užtikrina patogų 

naršymą įvairiais įrenginiais, leidžia taupyti kaštus nekūriant atskirų puslapių įvairaus dydžio 

įrenginiams ir yra apdonavojamas paieškos variklių aukštesniais rezultatais paieškoje [18]. Viena 

didžiausių ir įtakingiausių pasaulio korporacijų Google š.m. kovo 17 d. savo tinklaraštyje (blog – 

angl. k.) paskalbė, kad iš svetainių kūrėjų nuo šiol bus reikalaujama kur kas daugiau. Pagrindinė to 

priežastis – adaptyvūs dizainai – jų bus griežtai reikalaujama norint iškelti tam tikrą svetainę į 

paieškos sistemos reitingavimo viršų. Google paskelbė, kad nuo balandžio 21 yra keičiamas 

paieškos reitingavimo algoritmas, kuriam turės įtakos prisitaikantys dizainai. Šiuo metu naršymas 

per mobiliojo ryšio prietaisus visame pasaulyje sudaro 60 proc. interneto srauto ir Google nori, kad 

vartotojams būtų patogu naudotis internetu, kai jie jungiasi prie tinklo per mobilųjį ryšį. Kadangi tai 

yra ateitis – to bus pradedama reikalauti ir Google standartuose [19].  



19 

 

Kaip 2014 m. GemiusAudience multiplatformos tyrimas rodo, beveik kas trečias Lietuvos 

gyventojas internete naršo per išmaniuosius telefono įrenginius, o kas 9 – per planšetinius 

kompiuterius (žiūrėti 1 diagramą). Tai rodo, kad norint turėti sėkmingą, pateisinančią lūkesčius 

internetinę svetainę nebeužtenka jos standarinės formos ir su technologijomis reikia žengti išvien.  

 

1 diagrama 

Lietuvos gyventojų interneto naudojimas pagal įrenginį 

 

Ši, internetinio naršymo išmaniaisiais įrenginiais, tendencija laikui bėgant vis auga ir 

nepanašu, kad turėtų sustoti. Per dieną pasaulyje yra parduodami šimtai tūkstančių išmaniųjų 

įrenginių ir ši tendencija vis auga. Mūsų šalyje tokiais išmaniaisiais įrenginiais, kaip planšetė ar 

išmanusis telefonas, naudojasi beveik kas penktas gyventojas. Per metus besinaudojančių šiais 

įrenginiais skaičius išaugo 5 proc. Tačiau kol kas pasauliniai šių įrenginių naudojimo rodikliai mus 

lenkia. Tai parodė rinkos tyrimų bendrovės TNS LT atlikto mobiliųjų įrenginių vartotojų tyrimo 

„Mobile Life“ rezultatai.  

2012 m. TNS LT tyrimo duomenimis, Lietuvoje išmaniaisiais telefonais naudojosi 37 proc. 

gyventojų. Nors išmanieji telefonai prieš kurį laiką buvo prabangos prekė, šiuo metu jais naudojasi 

kas antras studentas ir moksleivis. Šiuos įrenginius taip pat pasirinko beveik kas trečias tarnautojas 

bei ketvirtadalis vadovaujančias pareigas užimančių asmenų [20]. 

Comscore teigia, jog 78% mobiliųjų bei 64% planšečių paieškų apie vietines paslaugas 

baigiasi lankytojo pirkimu arba užklausa. Palyginimui, naudojant įprastą kompiuterį apie 61% 

paieškų baigiasi panašia baigtimi.. Žiūrint į šiuos skaičius galima daryti išvadą, jog mobiliųjų 

įrenginių konvertacijos rodiklis yra kur kas aukštesnis nei įprastų kompiuterių. Dėl šios priežasties 

mažoms įmonėms yra ypatingai svarbu optimizuoti savo puslapį mobiliems įrenginiams. Kai kurios 
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įmonės, norėdamos dar labiau paskatinti lankytojus priimti sprendimą pirkti, siūlo specialius 

pasiūlymus bei nuolaidas telefonais bei planšetėmis besinaudojanties žmonėms. Sėkmingai 

suderinus specialius pasiūlymus su prisitaikančio dizaino svetaine galima tikėtis padidėjusių 

pardavimų arba potencialių klientų užklausų [21]. 

Nereikėtų užmiršti ir itin greito ir sprataus interneto galimybių Lietuvoje. Net Index 

kompanijos atlikto tyrimo metu nustatyta, kad mūsų šalis yra sparčiausią plačiajuosčio interneto 

greitį išvysčiusi šalis pasaulyje. Vidutinis duomenų atsisiuntimo greitis pasaulyje yra 9,43 megabitų 

per sekundę (Mbps). Tuo tarpu Lietuvoje, kuri pripažįstama kaip šalis su didžiausiu interneto 

greičiu, duomenis galima atsisiųsti 31,52 Mbps sparta. Palyginimui, ES šalyse vidutinis duomenų 

atsisiuntimo greitis yra 12,99 Mbps, JAV – 12,12 Mbps [22]. 

 

1 lentelė 

Šalys su sparčiausiu internetu pasaulyje 

   

Nr. Sostinė Valstybė Atsisiuntimo greitis, Mbps 

1 Vilnius Lietuva 31,73 

2 Seulas Pietų Korėja 29,92 

3 Ryga Latvija 26,62 

4 Stokholmas Švedija 26,03 

5 Bukareštas Rumunija 25,73 

6 Amsterdamas Olandija 25,15 

7 Talinas Estija 23,12 

8 Sofija Bulgarija 22,81 

9 Bernas Šveicarija 20,41 

10 Singapūras Singapūras 18,53 

 

Verslininkams ar tiesiog sėkmingą ateitį planuojantiems žmonėms jau nebekyla klausimų, 

kodėl yra svarbu internetinei svetainei pritaikyti adaptyvų dizainą, kuo jis naudingas, ar verta 

investuoti į šią technologiją. Apžvelgus ir pasigilinus į šiuos skaičius aiškėja akivaizdus dalykas – 

didėjant išmaniųjų įreginių skaičiui ir spartėjant interneto greičiui, naršančių išmaniaisiai įrenginais 

internete vartotojų skaičius dideliu pagreičiu auga, todėl turėti tik kompiuterių ekranams pritaikytą 

svetainę neužtenka. Žvelgiant į priekį galima daryti prielaidą kad adaptyvūs dizainai netolimoje 

ateityje taps kiekvienos internetinės svetainės standartu.  
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1.4. Įmonėje naudojamos technologijos 

Internetinių svetainių kūrimo technologijų įmonėje UAB „ORCA Team” yra įvairių tipų, 

priklausomai nuo užsakovo poreikių ir reikalavimų. Visų naudojamų technologijų kontūras 

nekintantis, prie kurio yra prijungiami papildomi kūrimo etapai, kurie dažnai yra skirtingi. 

Technologinį kontūrą sudaro: 

 Konkurentų analizė; 

 Vartotojo poreikių analizė ir plėtojimas; 

 Eskizavimas; 

 Dizaino, paremto Bootstrap stiliumi, piešimas; 

 Svetainės adaptavimas įvairių dydžių ekrano skiriamosioms geboms. 

Visi šie etapai yra tolygiai svarbūs ir galutinis rezultatas gali netenkinti lūkesčių, jei bent 

vienas iš procesų bus praleistas ar netinkamai atliktas. 

Įmonėje UAB „ORCA Team” kuriant svetaines dažniausiai yra renkamasi technologija, prie 

kurios yra įpratę programuotojai ir dizaineriai. Ji yra plačiai naudojama ne tik šioje, bet ir visose 

internetinių sprendimų agentūrose. Šablonai yra perkami ir naudojami tik Bootstrap stiliaus, nes šis 

stilius yra šiuolaikiškas, erdvus ir funkcionalus. TVS (turinio valdymo sistemos) yra kuriamos 

unikalios pagal kiekvieno užsakovo poreikius. Kiekvienas užsakovas turi savo projekto viziją ir 

reikalavimus, todėl naudoti vieną standartinę turinio valdymo sistemą įmonei yra neparanku. 

Programinė įranga svetainės kūrimo technologijoje yra naudojama: 

 Dizaino srityje – Adobe Photoshop ir Adobe Illustrator; 

 Programinio kodo rašymui – Notepad++; 

 Darbams su duomenų bazėmis – Tortoise SVN; 

 Darbams prie serverių – FlashFXP. 
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2. PASIRINKTOS TECHNOLOGIJOS PROJEKTAVIMAS 

Internetinės svetainės kūrimas prasideda nuo užsakovo ir jo turimos vizijos. Tačiau 

dažniausiai turima vizija nesiremia jokiomis žiniomis ir paskaičiavimais bei realia patirtimi. Tai yra 

visiškai normalu, kad skirtingose sferose besisukantys žmonės apie daugelį dalykų turi visiškai 

skirtingą nuomonę. Užsakovui internetinė svetainė dažniausiai yra vienas iš prekės/paslaugos 

pardavimo instrumentų, o profesionalams, užsiimantiems internetinių svetainių kūrimu – tai kone 

pagrindinis verslo elementas, nuo kurio kokybės priklauso pardavimai ir gaunamas 

pelnas.  Dažniausiai čia prasideda ilgas dialogas, kuris ilgainiui nuveda abi puses prie naujosios 

internetinės svetainės vizijos, kuri toliau plėtojama jau ne vaizduotėje, o techniniame lygmenyje. 

Bene rimčiausias ir atsakingiausias darbas, padedantis pagrindus internetinei svetainei – struktūros, 

pagrindinių elementų, dizaino kūrimas, turinio valdymo sistemos pritaikymas ir svetainės 

adaptavimas įvairių dydžių ekranams [23].  

Nesunku pastebėti, kad kuo toliau, tuo labiau personaliniai kompiuteriai vis labiau tampa 

specifinių darbinių poreikių tenkinimo elementu, todėl vienas esminių svetainės kūrimo klausimų 

labai dažnai tampa adpatyvus dizainas [24].  

Informacijai internete ieškoti nemaža dalis asmenų naudojasi išmaniaisiais telefonais ir 

planšetiniais kompiuteriais. Jų ekrano dydis gerokai skiriasi nuo nešiojamų arba personalinių 

kompiuterių monitorių. Todėl labai svarbu elektroninę svetainę pritaikyti – adaptuoti prie šių dienų 

tendencijų ir inovacijų. Tam tikslui įgyvendinti yra kuriami adaptyvūs (responsive) dizainai. 

Pagrindinis tokio dizaino privalumas yra tas, kad puslapio dydis automatiškai pasikeičia 

pagal kiekvieno ekrano skiriamąją gebą ir telpa ekrane be jokių iškraipymų. Naudojant adaptyvų 

dizainą galima išsaugoti ar pritraukti naujus vartotojus, kurie dažnai neturi prieigos prie 

kompiuterio ir naudojasi mobiliuoju internetu. Tokiems mobilaus interneto vartotojams yra patogu 

naršyti tinklalapyje su adaptyviu dizainu [25]. 

Adaptyvios interneto svetainės kūrimas sudėtingesnis nei standartinės svetainės, užima 

daugiau laiko, todėl yra brangesnis. Tokią svetainę labiau apsimoka kurti dar neturint svetainės. Jau 

turintiems interneto svetainę labiau tiktų mobilios interneto svetainės versijos kūrimas. 

Toks variantas būtų gerokai ekonomiškesnis [26]. 

Šis adaptyvus dizainas praverčia ir skirtingiems kompiuteriams. Ne visi interneto vartotojai 

naudoja vienodo dydžio ekranus ir tas pačias ekrano skiriamąsias gebas, todėl įprastas dizainas 

visose jose atrodys skirtingai. 
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2.1 Technologinio proceso projektavimas 

Šio technologinio proceso metu yra gaunami skaitmeniniai produktai – interneto svetainės, 

todėl tradicinių, ranka apčiuopiamų, gamybos egzempliorių neturi. Visi sukurti ir įgyvendinti 

produktai yra pasiekiami tik elektroninėje erdvėje. 

Pradedant nagrinėti technologiniu procesu gaunamą produkciją pirmiausiai reikėtų 

susipažinti su jos charakteristikomis ir tipais.  

Produkcijos charakteristikos: 

 Puslapių skaičius; 

 Dizainas; 

 Adaptyvus dizainas; 

 TVS. 

Puslapių skaičius – ši internetinių svetainių charakteristika apsprendžia, kiek atskirų 

puslapių sudarys internetinę svetainę. Puslapių skaičius gali svyruoti labai didele amplidute – nuo 1 

iki 10000 – priklausomai nuo to, kokio tipo yra internetinė svetainė.  

Dizainas – viena iš sudedamųjų internetinės svetainės dalių, kuri labiausiai matoma ir 

vertinama vartotojų. Tai yra vienas atsakingiausių svetainės kūrimo etapų, nes šiuo etapu yra 

pradedamas projektas ir jo galutinis rezultatas tiesiogiai priklauso nuo dizaino išpildymo, 

patogumo, aiškumo. Svetainių dizainai gali būti kuriami unikalūs, arba naudojami šabloniniai [27]. 

Adaptyvus dizainas - tai internetinės svetainės dizainas prisitaikantis prie įvarių dydžių 

ekrano skiriamųjų gebų. Paprastai sakant, tai yra dizaino pritaikymas įvairiems įrenginiams 

nekuriant tam atskirų versijų kaip mobiliesiems telefonams ar planšetiniams kompiuteriams, bet 

kuriant vieną svetainės dizaino versiją, kuri automatiškai prisitaiko prie bet kokio įrenginio ekrano. 

Tokiu būdu sukurtas interneto svetainės dizainas naudoja tą patį svetainės turinį, duomenų bazę ir 

turinį. Šiuo būdu yra taupomas laikas administruojant svetainės turinį, o svetainės rezultatai 

paieškos sistemoje Google ir kitose būna kur kas geresni, nei svetainių, nepritaikytų mobiliesiems 

įrenginiams [28]. 

TVS – verčiant raidžių trumpinio reikšmę tai yra turinio valdymo sistema. Jos yra skirtos 

supaprastinti internetinių svetainių turinio valdymą neprisiliečiant prie jų programinio kodo. Turinio 

valdymo sistemos pačios generuoja reikiamą programinį kodą, todėl svetainės administravimas yra 

suprantamas ir paprastas kiekvienam, net su internetinėmis svetainėmis daug žinių neturinčiam, 

vartotojui.   

Produkcijos tipai: 

 Reprezentacinė svetainė; 
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 Paslaugų svetainė; 

 El. parduotuvė; 

 Sandėliavimo sistema; 

 El. aukcionas; 

 Svetainės adaptavimas įvairių dydžių ekrano skiriamosioms geboms. 

Reprezentacinė svetainė – tai svetainės, kurias sudaro nedidelis turinys. Šios svetainės yra 

skirtos pristatyti ir reprezentuoti tam tikros įmonės ar kompanijos veiklą ar produkciją. Tokio 

pobūdžio internetinėse svetainėse tekstinės informacijos nėra daug, o didžiausias dėmesys yra 

skiriamas pačiai pristatymo idėjai, puslapio išvaizdai bei dizainui [29].  

Paslaugų svetainė – šias svetainės sudaro didesnės apimties turinys nei reprezentacines 

svetaines, tačiau bendroje visumoje tai nėra didelio turinio svetainės. Paslaugų svetainės yra skirtos 

pateikti vartotojams tikslią informaciją apie tam tikrų kompanijų paslaugas ar produkciją su 

galimybe jas užsisakyti užklausos forma iš svetainės. Šių svetainių turinį dažniausiai sudaro 

paslaugų ar produkcijos aprašymai, o taip pat nemažas dėmesys yra skiriamas atskiriems puslapių 

elementams, pateikimui ir dizainui. 

El. parduotuvė – tai svetainės, skirtos mažmeninei tam tikros produkcijos ar paslaugų 

pardavimui elektroninėje erdvėje. Šio tipo svetainėse vartotojas gali ne tik jas apžiūrėti, bet iškart ir 

nusipirkti. El. parduotuvių turinys priklauso nuo to, kiek produkcijos yra parduodama užsakovo. 

Prekių skaičius gali svyruoti nuo 10 iki 10000 skirtingų prekių. Tokio pobūdžio svetainėse 

išskirtinis dėmesys yra skiriamas vartotojo poreikių analizei ir plėtojimui.  

Sandėliavimo sistema – šios sistemos yra skirtos didmeninei prekybai ir yra labai patogios 

norint sutaupyti ne mažai laiko verslininkams. Sandėliavimo sistemų turinys dažniausiai yra didelis 

arba labai didelis, nes jose saugoma didelių prekių srautų informacijos. Tokio pobūdžio svetainės 

yra kuriamos indvidualioms įmonėms ir nėra pasiekiamos kiekvienam interneto vartotojui be 

prisijungimų. Didžiausias dėmesys yra skiriamas indvidualioms prekių pateikimo bei užsakymo 

sistemoms, kurios yra kartu suderinamos su buhalterinėmis programomis.  

El. aukcionai -  tai lyg skelbimų portalas, kuris turi labai daug papildomų galimybių ir 

paslaugų. Šių interneto svetainių turinys tiesiogiai priklauso nuo vartotojų skaičiaus ir jų įkeliamų 

prekių skaičiaus. Šios svetainės yra skirtos plačiai grupei vartotojų, todėl reikalauja didelio dėmesio 

vartotojo poreikių analizei ir plėtojimui bei solidaus dizaino išpildymo. 

 Užsakovo pateikta svetainė, skirta adaptuoti mobiliesiems įrenginiams – tai jau 

sukurtos ir internete egzistuojančios svetainės adaptavimas įvairių dydžių ekrano skiriamosioms 

geboms. Ši produkcija dažniausiai yra siejama su tam tikros svetainės atnaujinimu ir naujų 

funkcionalumų papildymu. 
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2 lentelė 

Išleidžiamos produkcijos charakteristikos 

Eil. 

Nr. 
Produkcijos tipas 

Puslapių 

skaičius, 

vnt. 

Dizainas 
Adaptyvus 

dizainas 
TVS 

Produkcijos 

kiekis per 

metus, vnt. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Reprezentacinė svetainė Nr. 1 4 Unikalus Ne Ne 15 

2 Reprezentacinė svetainė Nr. 2 6 Šabloninis Taip Ne 20 

3 Paslaugų svetainė Nr. 1 8 Unikalus Ne Taip 26 

4 Paslaugų svetainė Nr. 2 12 Šabloninis Taip Ne 8 

5 El. parduotuvė 15 Unikalus Taip Taip 32 

6 Sandėliavimo sistema 30 Šabloninis Ne Taip 10 

7 El. aukcionai 20 Unikalus Ne Taip 7 

8 

Užsakovo pateikta svetainė, skirta 

adaptuoti mobiliesiems 

įrenginiams 

10 - Taip Taip 20 

Iš viso: 138 

 

 

1 schema 

Technologinis procesas 
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1 schemos tęsinys 

 

 

Technologinis procesas taip pat pateikiamas pirmajame grafinės dalies brėžinyje 

„Internetinių svetainių kūrimo ir pritaikymo mobiliesiems įrenginiams technologinio proceso 

schema“ (2015 – GI – BBP – 01 1/3). 

2.1.1 Projekto užsakymo gavimas 

Gaunamas projekto užsakymas iš paslaugų vartotojo. Aptarinėjami projekto poreikiai ir 

vystymas, vyksta intensyvus derinimas tarp užsakovo ir įmonės dėl projekto galutinio rezultato. 

Sudaromas preliminarus projekto įgyvendinimo planas.  

 

2.1.2 Konkurentų ir vartotojo poreikių analizė ir plėtojimas 

Konkurentų ir vartotojo poreikių analizės ir plėtojimo metu yra ieškomi įvairūs pavyzdžiai 

bei konkurentai, analizuojami kitų įmonių priimti sprendimai, sudaromi aiškūs projekto privalumai, 
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lyginant su konkurentų pasiūlymu. Plėtojama vartotojų veiksmų analizė. Didelis dėmesys skiriamas 

psichologinių vartotojų veiksmų analizei. Ieškoma sprendimų, kaip vartotojui pateikti informaciją 

taip, kad jis kuo greičiau surastų sau naudingą informaciją, bei tuo pačiu stengiamasi išprovokuoti 

vartotojo veiksmą (pavyzdžiui, paslaugos ar prekės užsisakymą). 

Konkurentų ir vartotojo poreikių analizės ir plėtojimo trukmės skaičiavime (3 lentelė) yra 

naudojami tik tie produkcijos tipai kuriems yra reikalingas šis technologinio proceso etapas. 

Sandėliavimo sistemoms ir užsakovo pateiktai svetainei, skirtai adaptuoti mobiliesiems įrenginiams 

konkurentų ir vartotojo poreikių analizės ir plėtojimo nereikia, nes šiems produkcijos tipams 

analizės ir plėtojimas nėra svarbus. 

Laiko norma dizaino analizei – skirta analizuoti tiesioginių konkurentų svetainių 

dizainams ir ieškoti naujų ir dar nematytų dizaino idėjų. Tuo pačiu yra siekiama susipažinti ir 

atsisakyti nevykusių dizaino sprendimų. Vienos svetainės dizaino analizė dažniausiai užima nuo 

0,5-1,5 h. 

Laiko norma funkcionalumo analizei – šios analizės metu yra analizuojamos tiesioginių 

konkurentų svetainių funkcionalumas. Geros, netradicinės ir efektingos funkcionalumo idėjos yra 

pasižymimos ir formuojamos naujai perleidžiant jas per naujos vizijos prizmę. Tuo tarpu blogos ir 

nepasiteisinusios funkcionalumo idėjos yra atmetamos ir pažymimos kaip nepasiteisinusios. Vienos 

svetainės funkcionalumo analizė prakikoje dažniausiai vyksta nuo 0,5 iki 1,5 h. 

Laiko norma analizių apjungimui ir poreikių plėtojimui – abi (dizaino ir funkcionalumo) 

analizės yra apjungiamos sudarant konkrečius analizės rezultatus. Apjungti, sukonkretinti ir 

išryškinti analizės rezultatai yra plėtojami ieškant tinkamiausių ir priimtiniausių, kiekvienam 

projektui indvidualiai, sprendimų. Vienos svetainės analizių apjungimas ir poreikių plėtojimas 

dažniausiai užtrunka 0,4-0,8 h. 

  

3 lentelė 

Konkurentų ir vartotojo poreikių analizės ir plėtojimo trukmės skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 

Produkcijos 

tipas 

Produkcijos 

kiekis per 

metus, vnt. 

Laiko 

norma 

dizaino 

analizei, h 

Laiko 

norma 

funkciona-

lumo 

analizei, h 

Laiko 

norma 

analizių 

apjungimui 

ir poreikių 

plėtojimui, 

h 

Laiko 

norma 

analizei ir 

poreikių 

plėtojimui, 

h 

Metinė laiko 

norma 

konkurentų 

ir vartotojų 

poreikių 

analizei ir 

plėtojimui, h 

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8=3×7 

1 
Reprezentacinė 

svetainė Nr. 1 
15 0,8 0,6 0,5 1,9 28,5 

2 
Reprezentacinė 

svetainė Nr. 2 
20 0,8 0,6 0,5 1,9 38,0 
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3 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Paslaugų 

svetainė Nr. 1 
26 1,0 1,0 0,6 2,6 67,6 

4 
Paslaugų 

svetainė Nr. 2 
8 1,0 1,0 0,6 2,6 20,8 

5 El. parduotuvė 32 1,2 1,4 1,0 3,6 115,2 

6 El. aukcionai 7 1,2 1,4 1,0 3,6 25,2 

Iš viso: 295,3 

 

2.1.3 Duomenų surinkimas projektui 

Duomenų surinkimo metu yra ieškoma preliminari informacija, kuri turi būti pateikiama 

svetainėje projekto pabaigoje. Dažnais atvėjais ši informacija yra tik bendram vaizdui sudaryti ir 

didelės įtakos projektui neturi. Svetainės turinį susikelia dažniausiai pats užsakovas jau pabaigtame 

projekte. Retais atvejais, priklausomai nuo projekto tipo ir pobūdžio, užsakovai atsiunčia jau 

paruoštą turinį, kuris būna įkeliamas į svetainę dar projekto kūrimo metu. 

Duomenų surinkimo trukmės skaičiavime (4 lentelė) yra naudojami tik tie produkcijos tipai, 

kuriems yra reikalingas šis technologinio proceso etapas. Sandėliavimo sistemoms ir užsakovo 

pateiktai svetainei, skirtai adaptuoti mobiliesiems įrenginiams, duomenų surinimo nereikia, nes 

šiems produkcijos tipams duomenų surinkimas nėra svarbus. 

Svetainės turinį galima skaidyti į dvi pagrindines grupes: 

 Iliustracinė informacija; 

 Tekstinė informacija. 

Laiko norma iliustracijų surinkimui – tai yra vizualiai matoma informacija, kuri yra 

surenkama ir įkeliama į svetainę. Ją sudaro įvairios nuotraukos, grafiniai piešiniai, vektorinės 

ikonos. Vieno puslapio iliustracinės informacijos surinkimas dažniausiai užtrunka nuo 0,2 iki 1 h. 

Laiko norma teksto surinkimui – šio duomenų rinkimo metu yra renkama tik tekstinė 

informacija. Yra ieškoma tinkamos tekstinės informacijos pagal kokrečios svetainės pobūdį. 

Dažnais atvejais ši informacija yra imama iš užsakovų senų svetainių (jei tokias turėjo). Vieno 

puslapio teksto surinkimas užima nuo 0,2-1 h. 
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4 lentelė 

Duomenų surinkimo trukmės skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 
Produkcijos tipas 

Puslapių 

skaičius, 

vnt. 

Laiko 

norma 

iliustracijų 

surinkimui, 

h 

Laiko 

norma 

teksto 

surinkimui, 

h 

Laiko 

norma 

duomenų 

surinkimui, 

h 

Produkci-

jos kiekis 

per metus, 

vnt. 

Metinė 

laiko 

norma 

duomenų 

surinkimui, 

h 

1 2 3 4 5 6=4+5 7 8=3×6×7 

1 
Reprezentacinė 

svetainė Nr. 1 
4 0,7 0,3 1,0 15 60,0 

2 
Reprezentacinė 

svetainė Nr. 2 
6 0,7 0,3 1,0 20 120,0 

3 Paslaugų svetainė Nr. 1 8 0,5 0,5 1,0 26 208,0 

4 Paslaugų svetainė Nr. 2 12 0,4 0,6 1,0 8 96,0 

5 El. parduotuvė 15 0,3 0,4 0,7 32 336,0 

6 El. aukcionai 20 0,2 0,4 0,6 7 84,0 

Iš viso: 904,0 

 

2.1.4 Eskizavimas 

Atlikus konkurentų ir varotojo poreikių analizę ir plėtojimą bei surinkus reikiamus duomenis 

yra pradedamas eskizuoti svetainės dizainas. Eskizuose yra pateikiamas tik bendras dizaino 

išplanavimas, jo struktūra ir esminiai svetainės blokai. 

Eskizavimas yra atliekamas grafikos dizainerio naudojant Adobe Photoshop programą. Visi 

padaryti eskizai yra aprašomi ir paaiškinami trumpoje dokumentacijoje, kuri vėliau yra siunčiama 

svetainės užsakovui. Priklausomai nuo užsakovo, eskizai gali būti patvirtinami ir tokiu atveju yra 

einama prie svetainės detalaus dizaino kūrimo, arba nepatvirtinami ir keičiami, tobulinami tol, kol 

galiausiai pasiekiamas užsakovo norimas rezultatas.  

Eskizavimo trukmės skaičiavime (5 lentelė) yra naudojami tik tie produkcijos tipai, kuriems 

yra reikalingas šis technologinio proceso etapas. Produkcijos tipams, kurie naudoja šabloninius, o 

ne unikalius dizainus, eskizavimo etapas yra nereikalingas ir praleidžiamas.  

Laiko norma susipažinimui su analizės rezultatais – pradedant eskizuoti svetainę yra 

labai svarbu įsigilinti ir tinkamai suprasti padarytas analizes ir jų plėtojimus. Šiuo etapu grafikos 

dizaineris aiškinasi padarytą analizę su projektų vadovu. Vieno eskizo susipažinimas su analizės 

rezultatais ir įsigilinimas į projektą grafikos dizaineriui dažniausiai užtrunka nuo 0,5 iki 1,5 h, 

priklausomai nuo kiekvieno projekto sudėtingumo. 

Laiko norma eskizo paruošimui – eskizas yra piešiamas grafikos dizainerio naudojant 

kompiuterinės grafikos programą Adobe Photoshop. Eskize pateikiama visa puslapio struktūra ir 
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išplanavimas bei paruošiama trumpa dokumentaciją su paaiškinimais. Vieno eskizo paruošimas 

dažniausiai trunka 1-3 h, priklausomai nuo konkretaus projekto. 

Laiko norma derinimui su užsakovu – paruoštas eskizas yra siunčiamas užsakovui ir 

laukiamos jo pastabos bei komentarai ir patvirtinimas. Vieno eskizo derinimas su užsakovu 

dažniausiai trunka nuo 0,5 iki 1,5 h. 

 

5 lentelė 

Eskizavimo trukmės skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 

Produkcijos 

tipas 

Laiko norma 

susipažinimui 

su analizės 

rezultatais, h 

Laiko 

norma 

eskizo 

paruošimui, 

h 

Laiko 

norma 

derinimas 

su 

užsakovu, h 

Laiko 

norma 

eskizui, h 

Produkcijos 

kiekis per 

metus, vnt. 

Metinė laiko 

norma 

eskizavimui, 

h 

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8=6×7 

1 
Reprezentacinė 

svetainė Nr. 1 
0,6 1,5 0,7 2,8 15 42,0 

2 
Paslaugų 

svetainė Nr. 1 
0,6 1,8 0,8 3,2 26 83,2 

3 El. parduotuvė 0,8 2,0 1,2 4,0 32 128,0 

4 El. aukcionai 1,0 2,4 1,4 3,8 7 26,6 

Iš viso: 279,8 

 

2.1.5 Dizaino, paremto Bootstap stiliumi, kūrimas 

Naudojant Bootstrap stilių dizaineriai/programuotojai gali sutaupyti labai daug laiko, 

kadangi jiems nereikia kurti naujo tinklalapio dizaino ar nerimauti dėl to, ar pavyks tinkamai jį 

aprašyti kodu, kadangi minėtas įrankis suteikia galimybę panaudoti jau sukurtą dizainą. Taip pat 

toks dizainas bus kintamo dydžio, tad puikiai prisitaikys prie įvairiausių kompiuterių ir mobiliųjų 

įrenginių. Visa tai truks itin trumpai, kitaip nei viską atliekant nuo pradžių, kadangi tokie darbai 

trunka nemažai laiko. 

Bootstrap susidaro iš lengvai valdomo 1170px maketo, puikiai paruoštos tipografijos, 200 

piktogramų bei lentelių, navigacijos, formų ir kitų elementų stilių. Taip pat struktūroje galima rasti 

jQuery įskiepius, skirtus išsiskleidžiančiai navigacijai, iššokantiems pranešimams ir kitoms 

judančioms įdomybėms kurti. 

Internetinių svetainių dizainai yra kuriami naudojant Adobe Photoshop programą, kuri yra 

pilnai suderinta su Bootstrap stiliaus kūrimu ir įgyvendinimu. Bootstrap stilius turi nemažą įvairių 

dizaino elementų duomenų bazę, kuriuos galima iškart naudoti dizainuose taip sutaupant nemažai 

laiko ir išlaikant vientisą ir šiuolaikišką internetinių svetainių stilių.  
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Dizaino, paremto Bootstrap stiliumi, kūrimo trukmės skaičiavime (6 lentelė) yra naudojami 

tik tie produkcijos tipai, kuriems yra reikalingas šis technologinio proceso etapas. Produkcijos 

tipams, kurie naudoja šabloninius, o ne unikalius dizainus, dizaino, paremto Bootstrap stiliumi, 

kūrimo etapas yra nereikalingas ir praleidžiamas. 

Laiko norma fono kūrimui – svetainės fono kūrimui dažnais atvejais yra naudojami tam 

tikri atsikartojantys grafiniai elementai (patterns – angl. k.). Tačiau jie turi būti nerėžiantys akies ir 

neišryškinantys svetainės fono, todėl juos reikia tinkamai sutvarkyti grafine programa. 

Reprezentacinių svetainių fonus dažniausiai reikia paruošti su papildomais grafiniais 

apipavidalinimais, todėl jų kūrimas užtrunka ilgiau nei paslaugų svetainių, el. parduotuvių ar el. 

aukcionų fonai. Vieno dizaino fono kūrimui yra skiriamas gana įvairus laiko intervalas (nuo 1,5 iki 

4 h), priklausomai nuo svetainės tipo.  

Laiko norma meniu juostos kūrimui ir šrifto parinkimui – meniu juostos ir šriftų 

parinkimas yra viena svarbiausių internetinės svetainės sudedamųjų. Nei viena svetainė neapsieina 

be navigacijos (meniu juostos), kuri turi būti tvarkinga, solidi ir aiškiai pabrėžiama. Šriftas 

svetainėse turi būti parenkamas aiškus ir svarbiausia gerai įskaitomas įvairiuose fonuose. Ši kūrimo 

dalis sudaro didelę dalį bendro svetainės vaizdo, todėl laikas (1 dizaino) šiam etapui yra skiriamas 

gana ilgas – 5-8 h. 

Laiko norma specifinių grafinių elementų kūrimui –  šiame etape yra kuriami likusieji ir 

indvidualiai kiekvienam projektui reikalingi grafiniai elementai kaip ikonos, spefininiai mygtukai, 

užklausos formų maketai ir pan. Nuo kiekvienos svetainės tipo priklauso, kiek daug joje reikalinga 

papildomų grafinių elementų. Šis etapas (1 dizaino) trunka nuo 4 iki 10 h. 

 

6 lentelė 

Dizaino, paremto Bootstrap stiliumi, kūrimo trukmės skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 

Produkcijos 

tipas 

Laiko 

norma 

fono 

kūrimui, h 

Laiko norma 

meniu juostos 

kūrimui ir 

šrifto 

parinkimui, h 

Laiko norma 

specifinių 

grafinių 

elementų 

kūrimui, h 

Laiko 

norma 

dizaino 

sukūrimui, 

h 

Produkci-

jos kiekis 

per metus, 

vnt. 

Metinė laiko 

norma 

dizainų 

kūrimui, h 

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8=6×7 

1 
Reprezentacinė 

svetainė Nr. 1 
4,0 6,0 8,0 18,0 15 270,0 

2 
Paslaugų 

svetainė Nr. 1 
3,0 7,0 6,0 16,0 26 416,0 

3 El. parduotuvė 2,5 6,0 5,0 13,5 32 432,0 

4 El. aukcionai 2,0 6,0 5,0 13,0 7 91,0 

Iš viso: 1209,0 
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2.1.6 Programavimas 

Kad internetinė svetainė būtų efektyvi, pritrauktų potencialius klientus bei padidintų 

pardavimus, reikia: išskirtinio svetainės dizaino, suprantamo ir lengvai skaitomo teksto, kad 

svetainė būtų pasiekiama vartotojui, reikia: kad būtų optimizuota paieškos sistemoms. Tačiau, kad 

internetinė svetainė būtų pilnai veikianti ir funkcionali - reikalingas svetainės programavimas. 

Pasitelkus naujausias internetinio tinklo kūrimo technologijas ir žengiant kartu su 

inovacijomis, šiandienai jau galima suprogramuoti praktiškai viską – pradedant maža vieno 

puslapio svetainėle ir baigiant didelėmis didžiausių pasaulio įmonių sistemomis. Programavimas 

leidžia  paprastą, statinį HTML ar CSS kodą paversti dinamišku, o būtent tai ir išplečia ir kur kas 

padidina kiekvieno projekto galimybes. 

Interneto svetainių programavimas atliekamas interneto programavimo kalbomis. Šios 

kalbos gali apimti statines technologijas:  kaip HTML, XHTML, CSS, JavaScript ir XML.  Tačiau, 

šiuo inovacinių technologijų laikotarpiu daugumos internetinių svetainių programavimas atliekamas 

naudojant serverio programavimo kalbas. Populiariausios tokių svetainių programavimo kalbos: 

PHP, ASP.NET, Perl, ASP klasikinis, Python, ir JSP [30]. 

Projekto programavimui yra naudojamos Adobe Photoshop ir Notepad++ programos. Adobe 

Photoshop programa yra karpomas dizainas, o Notepad++ redaktoriumi yra rašomas programinis 

kodas. 

Programavimo trukmės skaičiavime (7 lentelė) yra naudojami tik tie produkcijos tipai, 

kuriems yra reikalingas šis technologinio proceso etapas. Produkcijos tipams, kuriems programinis 

kodas jau yra parašytas (kaip pvz. užsakovo pateikta svetainė, skirta adaptuoti mobiliesiems 

įrenginiams), šis etapas yra nereikalingas ir praleidžaimas. 

Laiko norma dizaino karpymui – kai dizainas yra pilnai paruoštas dizainerio, jis yra 

perduodamas programuotojui. Pirmas programuotojo darbas yra gautą dizainą susikarpyti į atskirus 

internetinės svetainės elementus, kurie vėliau yra apjungiami programiniu kodu ir atlieka tam tikras 

funkcijas svetainėje. Vieno dizaino karpymas dažniausiai trunka 1-4 h, priklausomai nuo dizaino 

sudėtingumo. Jei svetainės kūrime yra naudojamas šabloninis dizainas, jo karpyti nereikia. 

Laiko norma šablono paruošimui – kiekvienas naudojamas svetainės dizaino šablonas yra 

nusiperkamas be jokių konkrečių nustatymų. Jie tiekėjų yra pateikiami standartinės konfigūracijos. 

Todėl prieš pradedant programuoti šabloną, jį reikia tinkamai paruošti pagal kiekvieno projekto 

poreikius. Vieno šablono paruošimas dažniausiai trunka 1-4 h.  

Laiko norma programinio kodo rašymui – kai svetainės dizainas (unikalus arba 

šabloninis) yra paruoštas, pradedamas programavimas. Pogramavimo kalbų yra gana daug ir labai 

skirtingų, todėl yra labai svarbu pasirinkti tinkamiausią ir priimtiniausią programavimo kalbą 
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kiekvienam projektui indvidualiai. Šis etapas yra vienas ilgiausių visame svetainės kūrimo procese 

ir jo laiko amplitudė (1 projekto) gali svyruoti labai dideliais intervalais (nuo 10 h iki 400 h ar net 

daugiau), priklausomai nuo projekto sudėtingumo. 

7 lentelė 

Programavimo trukmės skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 
Produkcijos tipas 

Laiko 

norma 

dizaino 

karpymui, 

h 

Laiko 

norma 

šablono 

paruošimui, 

h 

Laiko 

norma 

programinio 

kodo 

rašymui, h 

Laiko 

programavi-

mui, h 

Produkcijos 

kiekis per 

metus, vnt. 

Metinė 

laiko 

norma 

programa-

vimui, h 

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8=6×7 

1 
Reprezentacinė 

svetainė Nr. 1 
3,0 0 14,0 17,0 15 255,0 

2 
Reprezentacinė 

svetainė Nr. 2 
0 3,0 12,0 15,0 20 300,0 

3 
Paslaugų svetainė Nr. 

1 
3,0 0 20,0 23,0 26 598,0 

4 
Paslaugų svetainė Nr. 

2 
0 3,0 21,0 24,0 8 192,0 

5 El. parduotuvė 2,0 0 80,0 82,0 32 2624,0 

6 Sandėliavimo sistema 0 3,0 463,3 466,3 10 4663,0 

7 El. aukcionai 2,0 0 140,0 142,0 7 994,0 

Iš viso: 9626,0 

 

2.1.7 Projekto adaptavimas įvairių dydžių ekrano skiriamosioms geboms 

Adaptyvus dizainas - naujas požiūris į internetinio puslapio pateikimą, idėja – kad nesvarbu 

koks įrenginys yra naudojamas, yra gaunamas toks pat geras rezultatas, toks pat pojūtis, jog viskas 

yra patogiai pateikta, prieinama, aišku bei pasiekiama. Tokie elementai kaip tinklapio navigacija, 

nuotraukos, tekstai, grafinės detalės yra tinkamo ir patogaus dydžio. 

Trumpai tariant, paprasta svetainė yra perprogramuojama ir adaptuojama įvariems ekrano 

skiriamosios gebos dydžiams ir visiškai nesvarbu, per ką ji bus atverčiama, bus gaunamas toks pat 

geras rezultatas be papildomų pastangų. Turinys ir svetainė prisitaikys prie įrenginio. Prisitaikys 

(sumažės arba padidės) teksto dydis, informacijos išdėstymas, fotografijų dydis, navigacija ir visas 

dizainas [31]. 

Projekto adaptavimui įvairių dydžių ekrano skiriamųjų gebų yra naudojamos Adobe 

Photoshop ir Notepad++ programos. Adobe Photoshop programa yra tvarkomas dizainas, o 

Notepad++ redaktoriumi yra rašomas/taisomas programinis kodas. 

Projekto adaptavimo įvairių dydžių ekrano skiriamosios geboms trukmės skaičiavime (8 
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lentelė) yra naudojami tik tie produkcijos tipai, kuriems yra reikalingas šis technologinio proceso 

etapas. Produkcijos tipams, kuriems adaptyvaus dizaino nereikia, šis etapas yra nereikalingas ir 

praleidžaimas. 

Laiko norma dizaino pertvarkymui – prieš pradedant rašyti programinį kodą yra svarbu 

pertvarkyti dizainą ir pasiruošti maketus kaip dizainas atrodys ant skirtingų ekrano skiriamųjų gebų. 

Tik tinkamai susistumdžius ir apgalvojus blokų išsidėstymus skirtingose skiriamosiose gebose, 

galima pereiti prie programinio kodo rašymo. Vieno dizaino pertvarkymas užtrunka 2-4 h, 

priklausomai nuo projekto turinio ir sudėtingumo. 

Laiko norma programinio kodo rašymui – pasiruošus dizainą ir žinant konkrečius jo 

blokų išsidėstymus ant skirtingų ekrano skiriamųjų gebų galima pradėti rašyti programinį kodą. 

Programavimo kalba priklauso nuo pačio projekto – kokiu projektu buvo programuotas projektas, 

tokiu kodu vyksta ir adaptacija. Programavimo etapas dažniausiai trunka ilgai ar net labai ilgai. 

Viskas priklauso nuo svetainės sudėtingumo ir turinio. Vieno projekto programinio kodo rašymo 

laiko intervalas  gali svyruoti tarp 8-20 h. 

Laiko norma derinimui su užsakovu – adaptuotas ir paruoštas projektas yra siunčiamas 

užsakovui ir laukiamos jo pastabos bei komentarai ir patvirtinimas. Vieno projekto derinimas su 

užsakovu dažniausiai trunka nuo 0,5 iki 3 h. 

 

8 lentelė 

Projekto adaptavimo įvarių dydžių ekrano skiriamosioms geboms trukmės skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 

Produkcijos 

tipas 

Laiko norma 

dizaino 

pertvarky-

mui, h 

Laiko 

norma 

programinio 

kodo 

rašymui, h 

Laiko 

norma 

derinimui 

su 

užsakovu, 

h 

Laiko norma 

projekto 

adaptavimui 

įvairių 

dydžių 

ekrano sk. 

geboms, h 

Produkcijos 

kiekis per 

metus, vnt. 

Metinė laiko 

norma 

projektų 

adaptavimui 

įvairių dydžių 

ekrano sk. 

geboms, h 

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8=6×7 

1 
Reprezentacinė 

svetainė Nr. 2 
2,5 9,5 1,0 13,0 20 260,0 

2 
Paslaugų 

svetainė Nr. 2 
2,0 12,0 1,0 15,0 8 120,0 

3 El. parduotuvė 2,5 16,5 2,0 21,0 32 672,0 

4 

Užsakovo 

pateikta 

svetainė, skirta 

adaptuoti 

mobiliesiems 

įrenginiams 

3,0 14,0 1,0 18,0 20 360,0 

Iš viso: 1412,0 
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2.1.8 Turinio valdymo sistemos parinkimas ir pritaikymas projektui 

Interneto svetainės platformos pasirinkimas - vienas svarbiausių sprendimų kuriant naują 

projektą. Nuo pasirinktos platformos priklauso, kaip patogu bus atnaujinti svetainę, kaip greitai ji 

veiks, kokias pozicijas bus galima pasiekti paieškos sistemų rezultatų puslapiuose (SEO) ir t.t. Ypač 

svarbu pasirinkti teisingą platformą tuomet, kai svetainėje bus daug turinio (prekių aprašymai, 

straipsniai ir pan.), nes ateityje, nusprendus viską perkelti į kitą platformą, tai gali pareikalauti daug 

pastangų, laiko ir lėšų. Nepriklausomai nuo to, kas atliks svetainės kūrimą, būtina labai gerai viską 

apsvarstyti ir tinkamai pasverti žvelgiant ir į ateities viziją. Dizainą po kelių metų tikriausiai bus 

norima pakeisti, tačiau tik pasirinkus tinkamą ir nuolat vystomą platformą, jos nereikės keisti 

daugelį metų [32]. 

Pagrindinė turinio valdymo sistemų paskirtis yra turinio pateikimas ir paprastas 

administravimas internete: naujienų tinklalapiai, reprezentacinės svetainės, asmeniniai tinklaraščiai 

(blogs – angl. k.), interneto enciklopedijos, el. parduotuves ir aukcionai, sandėliavimo sistemos, ir 

kt. Dar viena naudinga sistemos paskirtis – naudojimas bendrovės viduje. Kadangi tokiose 

sistemose galima sukurti daug vartotojų paskyrų (accounts– angl. k.) su įvairiomis teisėmis, tai 

galima panaudoti norint tvarkyti duomenis bendrovės viduje – dokumentaciją, el. paštą, įvairias 

ataskaitas ir kitą informaciją [33]. 

Turinio valdymo sistemos pritaikymui yra naudojamos Notepad++ ir Google Chrome 

programos. Notepad++ programa yra taisomas ir perkelinėjamas programinis kodas, o Google 

Chrome programa yra naudojama turinio valdymo sistemos administravimui.  

Turinio valdymo sistemos parinkimo ir pritaikymo projektui trukmės skaičiavime (9 lentelė) 

yra naudojami tik tie produkcijos tipai, kuriems yra reikalingas šis technologinio proceso etapas. 

Produkcijos tipams, kuriems turinio valdymo sistemos nereikia, šis etapas yra nereikalingas ir 

praleidžaimas. 

Laiko norma TVS parinkimui – labai svarbu gerai išanalizuoti projekto poreikius ir, tai 

apjungus su ateities vizija, pasirinkti tinkamiausią ir priimtiniausią turinio valdymo sistemą. Būtent 

šiame proceso etape tai ir yra daroma. Vieno projekto turinio valdymo sistemos parinkimas 

dažniausiai trunka 0,5-2 h. 

Laiko norma TVS pritaikymui – kai dėl turinio valdymo sistemos yra apsispręsta, 

pradedamas jos pritaikymas. Iš esmės tai yra projekto programinio kodo perkėlimas į tam tikrą 

sistemą, kurios pagalba būna generuojamas ir supaprastinamas svetainės valdymas ir 

administravimas. Vieno projekto turinio valdymo sistemos pritaikymas gali užtrukti labai įvairiai – 

priklausomai nuo projekto sudėtingumo – nuo 7 iki 40 h ar net daugiau. 
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9 lentelė 

Turinio valdymo sistemos parinkimo ir pritaikymo projektui trukmės skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 
Produkcijos tipas 

Laiko 

norma TVS 

parinkimui, 

h 

 Laiko 

norma TVS 

pritaikymui, 

h 

Laiko 

norma TVS 

parinkimo 

ir 

pritaikymo 

projektui, h 

Produkcijos 

kiekis per 

metus, vnt. 

Metinė 

laiko 

norma TVS 

parinkimui 

ir 

pritaikymui 

projektams, 

h 

1 2 3 4 5=3+4 6 7=5×6 

1 Paslaugų svetainė Nr. 1 1,0 8,0 9,0 26 234,0 

2 El. parduotuvė 1,5 10,0 11,5 32 368,0 

3 Sandėliavimo sistema 1,5 30,0 31,5 10 315,0 

4 El. aukcionai 1,5 12,0 13,5 7 94,5 

5 

Užsakovo pateikta svetainė, skirta 

adaptuoti mobiliesiems 

įrenginiams 

1,0 8,0 9,0 20 180,0 

Iš viso: 1191,5 

 

2.1.9 Projekto duomenų kėlimas į serverį 

Šiame proceso etape visi projekto duomenys yra sukeliami į užsakytus serverius, kuriuose 

bus talpinamas ir saugomas projektas. Tai yra taip pat svarbu norint atlikti pilną projekto testavimą, 

nes dažnu atveju virtualiame serveryje ir realiame serveryje patalpinti duomenys turi tam tikrų 

neatitikimų. Nuo to momento, kai projekto failai būna sukelti į serverius, svetainė tampa 

pasiekiama plačiajai visuomenės daliai tam tikru domenu. 

Duomenų kėlimui yra naudojama FLASH FXP programa, o duomenų kėlimo laikas 

priklauso nuo to, kiek daug projekte yra atskirų puslapių ir kiek daug yra turinio. Dažniausiai 1 psl. 

kėlimas į serverį trunka apie 0,1-0,2 h. 

 

10 lentelė 

Projekto duomenų kėlimo į serverį trukmės skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 
Produkcijos tipas 

Puslapių 

skaičius, 

vnt. 

Laiko 

norma 1 

psl. 

įkėlimui, h 

Laiko norma 

projekto 

duomenų 

kelimui į 

serverį, h 

Produkcijos 

kiekis per 

metus, vnt. 

Metinė laiko 

norma projektų 

duomenų 

kelimui į 

serverius, h 

1 2 3 4 5=3×4 6 7=5×6 

1 Reprezentacinė svetainė Nr. 1 4 0,2 0,8 15 12,0 

2 Reprezentacinė svetainė Nr. 2 6 0,2 1,2 20 24,0 
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10 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Paslaugų svetainė Nr. 1 8 0,1 0,8 26 20,8 

4 Paslaugų svetainė Nr. 2 12 0,1 1,2 8 9,6 

5 El. parduotuvė 15 0,1 1,5 32 48,0 

6 Sandėliavimo sistema 30 0,1 3,0 10 30,0 

7 El. aukcionai 20 0,2 4,0 7 28,0 

8 

Užsakovo pateikta svetainė, 

skirta adaptuoti mobiliesiems 

įrenginiams 

10 0,1 1,0 20 20,0 

Iš viso: 192,4 

 

2.1.10 Projekto testavimas 

Tai yra, galima sakyt,i finalinis projekto etapas – testavimas, pašalinant visas likusias 

spragas. Testavimas yra atliekamas įvairių įrenginių simuliatoriais, kurie imituodami tam tikrą 

įrenginį parodo, kaip atrodys sukurtas projektas skirtingų raiškų ekranuose. Yra naudojami 

mobiliųjų aparatų, planšetinių kompiuterių ir išmaniųjų televizorių simuliatoriai, kurie 

sukonfigūruojami įvairiomis sąlygomis (naudojant didelio duomenų srauto internetą, naudojant 

mažo duomenų srauto internetą) ir testuojama produkcija. Reikėtų paminėti, kad testavimas vyksta 

ir įvariomis operacinėmis sistemomis (Windows, iOS, Linux) bei įvairiomis internetinėmis 

naršyklėmis (Google Chrome Mozilla Firefox, IE8, IE9, IE10, Opera, Safari).  

Susumavus visus atliktus testavimus, projektas yra įvertinamas tam tikroje vertinimo skalėje 

(+A - geriausias įvertinimas; -E – blogiausias įvertinimas). Šis testavimo etapas trunka daugmaž 

nuo 0,5 iki 4 h. 

Projektų testavimas plačiau aprašytas skyriuje 2.2 Technologinių procesų kokybės kontrolė. 

 

11 lentelė 

Projekto testavimo trukmės skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 
Produkcijos tipas 

Puslapių 

skaičius, 

vnt. 

Laiko 

norma 1 

psl. 

testavimui, 

h 

Laiko 

norma 

projekto 

testavimui, 

h 

Produkcijos 

kiekis per 

metus, vnt. 

Metinė 

laiko 

norma 

projektų 

testavimui, 

h 

1 2 3 4 5=3×4 6 7=5×6 

1 Reprezentacinė svetainė Nr. 1 4 0,2 0,8 15 12,0 

2 Reprezentacinė svetainė Nr. 2 6 0,2 1,2 20 24,0 

3 Paslaugų svetainė Nr. 1 8 0,2 1,6 26 41,6 
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11 lentelės tęsinys 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Paslaugų svetainė Nr. 2 12 0,2 2,4 8 19,2 

5 El. parduotuvė 15 0,2 3,0 32 96,0 

6 Sandėliavimo sistema 30 0,2 6,0 10 60,0 

7 El. aukcionai 20 0,2 4,0 7 28,0 

8 

Užsakovo pateikta svetainė, skirta 

adaptuoti mobiliesiems 

įrenginiams 

10 0,2 2,0 20 40,0 

Iš viso: 320,8 

 

2.1.11 Projekto pateikimas užsakovui 

Galutinai pabaigtas, ištestuotas ir visus užsakovo poreikius atitikęs projektas yra pristatomas 

ir pateikiamas užsakovui. Užsakovas atsiskaito už suteiktas paslaugas.  

 

2.1.12 Visas technologinio proceso trukmės skaičiavimas 

Atlikus išsamią kiekvienos technologinio proceso sudedamosios dalies analizę, galima 

skaičiuoti bendrą proceso trukmę, tačiau reikėtų nepamiršti, jog internetinio projekto kūrimo 

procesas dažniausiai yra ilgalaikis ir, vykdant didelio projekto kūrimo procesą, užsakovų poreikiai 

dažniausiai išauga. 11 lentelėje yra apskaičiuojama bendra technologinio proceso trukmė. 

 

12 lentelė 

Bendras technologinio proceso trukmės skaičiavimas 

Procesas Metinė užduotis, h 

1 2 

Projekto užsakymo gavimas 0 

Konkurentų ir vartotojo poreikių analizė ir plėtojimas 295,3 

Duomenų surinkimas projektui 904,0 

Eskizavimas 279,8 

Dizaino, paremto Bootstrap stiliumi, kūrimas 1209,0 

Programavimas 9626,0 

Projekto adaptavimas įvarių dydžių ekrano skiriamosioms 

geboms 
1412,0 

Turinio valdymo sistemos parinkimas ir pritaikymas 

projektui 
1191,5 

Projekto duomenų kėlimas į serverį 192,4 

Projekto testavimas 320,8 
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12 lentelės tęsinys 

1 2 

Projekto pateikimas užsakovui 0 

Iš viso: 15430,8 

 

2.2 Technologinių procesų kokybės kontrolė 

Kokybės kontrolė yra susijusi su kiekvienu projektu be išimčių bei yra vykdoma 

kiekviename technologinio proceso etape. Naudojamos grafinės ir programavimo programinės 

įrangos leidžia atlikti kokybės kontrolę bet kuriuo momentu, todėl klaidos labai dažnai tikrinamos ir 

vos tik aptiktos – būna ištaisytos.  

Pagrindiniai kiekvieno projekto reikalavai kokybės užtikrinimui yra: 

 Pilnas projekto funkcionalumo veikimas; 

 Grafinių projekto detalių vientisumas; 

 Kuo aukštesnis ir greitesnis projekto užkrovimas; 

 Projekto pasiekiamumas įvariais įrenginiais. 

Į visus šiuos reikalavimus turi būti atsižvelgta vykdant kokybės kontrolę. 

 

 

1 pav. Notepad++ programa, žyminti programinio kodo klaidą raudoname fone 

 

Esminis ir didžiausias kokybės konkrolės testavimas atliekamas po viso technologinio 

proceso ciklo ir būtent šiuo etapu projekto kūrimas yra užbaigiamas. Tik ištestavus ir įsitikinus, kad 
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projektas veikia tinkamai ir be jokių nesklandumų serveryje, projektas yra pateikiamas ir 

pristatomas užsakovui.  

Testavimas yra atliekamas įvairių įrenginių simuliatoriais, kurie imituodami tam tikrą 

įrenginį parodo, kaip atrodys sukurtas projektas skirtingo ekrano skiriamosiose gebose. Yra 

naudojami mobiliųjų aparatų, planšetinių kompiuterių ir išmaniųjų televizorių simuliatoriai 

(nuorodos į silumiatorius: www.manymo.com/emulators ir http://iphone4simulator.com), kurie 

sukonfigūruojami įvairiomis sąlygomis (naudojant didelio duomenų srauto internetą, naudojant 

mažo duomenų srauto internetą) ir testuojama produkcija. 

Kiekvienas sukurtas produktas taip pat testuojamas visomis plačiausiai naudojamomis 

interneto naršyklėmis Windows, Apple iMac OS X operacinėse sistemose: IE7, IE8, IE9, IE10, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera; Safari. Kai yra konkretus reikalavimas iš užsakovo pusės,  

testavimas atliekamas ir Linux operacinėje sistemoje. 

Susumavus visus atliktus testavimus, projektas yra įvertinamas tam tikroje vertinimo skalėje 

(+A - geriausias įvertinimas; -E – blogiausias įvertinimas). Šį testavimą ir analizę atlieka 

programuotojai. Išanalizavus ir suradus silpnasias projekto puses, jos yra taisomos arba priimami 

geresni, labiau pasiteisinantys sprendimai.  

 Siekiant visiško tinklalapių optimalumo, kiekvienas projektas taip pat išanalizuojamas 

įrankių Google Webmaster Tools (www.google.com/webmasters/tools) ir Google Page Speed 

Insights (www.developers.google.com/speed/pagespeed/insights). Atlikus analizę, galutinės  klaidos 

yra taisomos, įgyvendinami pasiūlymai ir tobulinimai projekto užsikrovimo greičiui padidinti iki 

tol, kol pasiekiamos pageidaujamos įvairių internetinių rodiklių reikšmės. 

 

 

2 pav. Google Webmaster Tools įrankis kairėje; Google Page Speed Insights įrankis dešinėje 
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Norint išlaikyti aukštą kokybės kartelę, įmonės darbuotojai turėtų nuolat būti 

komandiruojami į įvairius kvalifikacijos tobulinimo kursus. Įmonės valdyba papildomai turėtų 

užsakyti tam tikrus leidinius ir literatūrą, susijusią su darbuotojų darbo specifika. Taip pat neturėtų 

būti užmirštama nuolat dalyvauti programavimo ir grafinio dizaino seminaruose bei pranešimuose.  

 

2.3 Įrengimų ir darbuotojų kiekio skaičiavimas 

Režiminis įrenginio darbo laiko fondas apskaičiuojamas pagal formulę: 

Fr = [(Dd  tv) – Dpršv  A]  p; Fr = 1858,8 (h)  Dd = Dk-Diš-Dšv Dd = 252 

Fr – režiminis įrenginio darbo laiko fondas, h 

Dd – darbo dienų skaičius per metus; 

tv – pamainos darbo trukmė (7,4 val. dirbant su kompiuterine įranga, 8 val. – su visa kita įranga), h 

Dpršv – priešventinių dienų skaičius; 

A – prieššventinės dienos pamainos trukmės sutrumpinimas (dažniausiai A=1), h 

p – pamainų skaičius; 

Dk – metinis kalendorinių dienų skaičius; 

Diš – metinis išeiginių dienų skaičius; 

Dšv – metinis šventinių dienų skaičius. 

 

13 lentelė 

Kompiuterinės įrangos darbo laiko fondo skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 

Įrenginio 

pavadinimas 
Fr, h Te, m 

Įrenginių 

prastovos 

dėl apžiūrų 

fo, h 

n, % 

Įrenginio 

papildomų 

sustojimų laikas per 

metus fps, h 

Įrenginio 

darbo laikas 

per metus Fm, 

h 

Metinis įrenginio 

darbo laiko fondas 

su personalu Fmp, h 

1 2 3 4 5 6 7 8=3-5-7 9=3-7 

1 

Kompiuteris – 

DELL Inspirion 

5547 Moon 

Silver  

1858,8 4 14 1 35 1809,8 1823,8 

2 
Kompiuteris – 

APPLE iMac 
1858,8 4 7 1 20 1831,8 1838,8 

3 

Kompiuteris – 

DELL Optiplex 

755 SFF 

1858,8 6 108 1 139 1611,8 1719,8 
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14 lentelė 

Programinės įrangos darbo laiko fondo skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 

Įrenginio 

pavadinimas 
Fr, h Te, m 

Įrenginių 

prastovos 

dėl apžiūrų 

fo, h 

n, % 

Įrenginio 

papildomų 

sustojimų laikas per 

metus fps, h 

Įrenginio 

darbo laikas 

per metus Fm, 

h 

Metinis įrenginio 

darbo laiko fondas 

su personalu Fmp, h 

1 2 3 4 5 6 7 8=3-5-7 9=3-7 

1 
Adobe 

Photoshop 
1858,8 1 0 1 7,0 1851,8 1851,8 

2 
Adobe 

Illustrator 
1858,8 1 0 1 5,0 1853,8 1853,8 

3 Google Chrome 1858,8 1 1,0 1 0 1857,8 1858,8 

4 Notepad++ 1858,8 1 0 1 2,0 1856,8 1856,8 

5 Flash FXP 1858,8 0,5 0 1 2,0 1856,8 1856,8 

6 Mozilla Firefox 1858,8 1 1,0 1 0 1857,8 1858,8 

7 
Internet 

Explorer 
1858,8 1 1,0 1 6,0 1851,8 1852,8 

8 Opera 1858,8 0,5 1,0 1 1,0 1856,8 1857,8 

9 Safari 1858,8 0,5 1,0 1 0 1857,8 1858,5 

 

Te – įrenginių tarnavimo laikas, metais; 

fk – kapitalinis remontas, h. (Priklausomai nuo įrenginio, kapitalinis remontas yra atliekamas vieną 

kartą į 6-10 metų. Skaičiavimuose kapitalinio remonto laikas yra išdalinamas visam pasirinktam 

laikui tarp remontų.) 

ft – einamasis remontas, h. (Yra atliekamas vieną kartą per metus, išskyrus tuos metus, kai atliekamas 

kapitalinis remontas.) 

fp – patikrinimas, h. (Yra vykdomas tris kartus per metus, išskyrus tuos metus, kai atliekamas 

kapitalinis remontas. Į lentelę yra įrašomas bendras trijų patikrinimų laikas.) 

trem – metinis remonto laikas, h; 

pftfk
fremt  , h 

fo – apžiūros, h. (Yra atliekamas septynis kartus per metus. Į lentelę yra įrašomas bendras septynių 

patikrinimų laikas.) 

n –  koeficientas, įvertinantis papildomą laiko fondą (n14); 

tps – įrenginio papildomų sustojimų laikas, h; 

tts – įrenginio technologinių sustojimų laikas, h; 

100

nrF

ps
f

ts
f


 , h 

Fm –  metinis įrenginio darbo laiko fondas, h; 

Fmp –  metinis įrenginio darbo laiko fondas su personalu, h. 
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Norint tiksliai apskaičiuoti įrenginių kiekį (16 lentelė), kiekvienai profesijai reikia atskirai 

suskaičiuoti metinę laiko normą M, pagal jai tenkančias atsakomybes (15 lentelė). 

 

15 lentelė 

Metinės laiko normos konkrečiai profesijai skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 
Profesija 

Konkretaus proceso atsakomybė tam tikrai 

profesijai 

Metinė 

užduotis, h 

Metinė laiko 

norma, h 

1 2 3 4 5=∑4 

1 Projektų vadovas 

Konkurentų ir vartotojo poreikių analizė ir 

plėtojimas  
295,3 

1199,3 

Duomenų surinkimas projektui 904,0 

2 Grafikos dizaineris 
Eskizavimas 279,8 

1488,8 
Dizaino, paremto Bootstrap stiliumi, kūrimas 1209,0 

3 Programuotojas 

Programavimas 9626,0 

12742,7 

Projekto adaptavimas įvarių dydžių ekrano 

skiriamosioms geboms 
1412,0 

Turinio valdymo sistemos parinkimas ir 

pritaikymas 
1191,5 

Projekto duomenų kėlimas į serverį 192,4 

Projekto testavimas 320,8 

 

16 lentelė 

Įrenginių kiekio skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 

Įrenginio 

pavadinimas 

Metinė laiko 

norma, M, h 

Metinis 

įrenginio darbo 

laiko fondas, Fm, 

h  

Normų vykdymo 

koficientas, kbn, 

Įrenginių kiekis 

Skaičiuotas Priimtas 

1 2 3 4 5 6=3/(4×5) 7 

1 

Kompiuteris projektų 

vadovui – DELL 

Inspirion 5547 Moon 

Silver 

1199,3 1809,8 1,1 0,66 1 

2 

Kompiuteris grafikos 

dizaineriui – APPLE 

iMac 

1488,8 1831,8 1,1 0,81 1 

3 

Kompiuteris 

programuotojui – 

DELL Optiplex 755 

SFF 

12742,7 1611,8 1,1 7,18 8 

Iš viso: 10 

 

Įrenginių kiekis skaičiuojamas pagal formulę: Nįr=M/(Fm kbn) 

Įrenginių charakteristikos pateikiamos 1 priede. 
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17 lentelė 

Reikiamų darbuotojų skaičiaus skaičiavimas 

Eil. 

Nr. 
Profesija 

Metinis įrenginio 

darbo laiko fondas 

su personalu, Fmp, h 

Apskaičiuotas 

įrenginių kiekis, 

Nįr 

Pagrindinis 

darbuotojo darbo 

laiko fondas, Fef, h 

Darbuotojų skaičius 

Skaičiuotas Priimtas 

1 2 3 4 5 6=(3×4)/5 7 

1 Projektų vadovas 1823,8 0,66 1598,57 0,75 1 

2 Grafikos dizaineris 1838,8 0,81 1598,57 0,93 1 

3 Programuotojas 1719,8 7,18 1598,57 7,72 8 

Iš viso: 10 

 

Reikiamas darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę: Rdarb=M/ Fef  

Pagrindinis efektyvus darbuotojo darbo laiko fondas apskaičiuojamas pagal formulę: 

Fef= Fr(1-kn), h 

Fef –  pagrindinis (naudingas, efektyvus) darbuotojo darbo laiko fondas, h 

kn-koeficientas, parodantis darbo laiko nuostolius, esant darbuotojų atostogoms 24 darbo dienos 

(kn=0,14) 

 

Pagal apskaičiuotas (15 lentelė) darbuotojų apkrovas matome, kad technologiniams 

procesams atlikti reikalingi: 

 1 projektų vadovas; 

 1 grafikos dizaineris; 

 8 programuotojai. 

Susumavus bendras darbuotojų skaičius – 10. Žinoma, reikėtų dar atsižvelgti į direktoriaus ir 

reklamos vadybininkų pareigas, todėl prie 10-ties darbuotojų dar reikėtų prisidėti bent 2 

darbuotojus.  

 

2.4 Gamybinių plotų skaičiavimas bei įrangos išdėstymas 

Apskaičiavus darbuotojų skaičių ir įreginių kiekį technologiniam procesui atlikti, parenkami 

baldai ir projektuojamas baldų išsidėstymas patalpoje.  
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18 lentelė 

Įrengimų ir baldų užimamas plotas projektuojamame skyriuje 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Kiekis, 

vnt. 

Matmenys, 

m 

Užimamas plotas, m2 

Vieno Visų 

1 2 3 4 5 6=35 

1 Stalas su kompiuteriu 12 0,6×1,2 0,72 8,64 

2 Kėdė 12 0,4×0,4 0,16 1,92 

3 Lentyna 7 0,4×1,8 0,72 5,04 

4 Sofa 3 0,8×2,4 1,92 5,76 

5 Kavos staliukas 3 1,0×1,0 1,00 3,00 

6 Vandens aparatas 1 1,0×1,0 1,00 1,00 

Iš viso: 25,36 

 

Apytiksliai apskaičiuojamas reikiamas patalpų plotas: 

S = SM +( KŽ  NŽ )  S = 25,36 + ( 6  12 ) = 97,36 (m2) 

 

S – reikalingas darbui su kompiuteriais plotas, m2; 

SM – įrenginių ir baldų užimamas plotas, m2  

KŽ – pagal sanitarines normas vienam asmeniui skiriamas minimalus plotas, m2 (minimalus 

KŽ6 m2). 

NŽ-darbuotojų skaičius projektuojamoje patalpoje. 

 

Iš apytiksliai apskaičiuoto reikiamo patalpų ploto matome, jog technologinių procesų 

atlikimo patalpai projektuoti labiausiai tiktų 3 kambarių patalpos su bendru apie 110 m2 plotu. 

Vienas iš kambarių būtų skirtas direktoriaus kabinetui, antrasis – vadybininkui ir projektų vadovui, 

trečiasis – grafikos dizaineriui ir programuotojams, o likęs plotas – koridorius. 

Į šiuos apytikslius reikiamų patalpų ploto skaičiavimus nėra įtraukas sanitarinių patalpų 

užimamas plotas. Jos daugmaž užimtų apie papildomus 10 m2. 

Suprojektuotų patalpų planas taip pat pateikiamas antrajame grafinės dalies brėžinyje 

„Įmonės UAB „ORCA Team“ technologinių procesų atlikimo patalpų planas“ (2015 – GI – BBP – 

02 2/3). 
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3. DARBŲ SAUGA IR APLINKOS EKOLOGIJA 

3.1 Darbų sauga 

Įmonėje UAB „ORCA Team“ visiems technologiniams procesams atlikti naudojami įvairūs 

kompiuteriai. Dirbant su kompiuteriais atsiranda tam tikrų rizikos veiksnių, kurių būtina išvengti, 

norint apsaugoti įmonės darbuotojus ir sukurti geras darbo sąlygas. 

Rizikos veiksniai yra skirstomi į pavojingus ir kenksmingus: 

Pavojingi veiksniai: 

 Elektros srovė; 

 Netvarkinga darbo aplinka, netinkamai išvedžioti maitinimo laidai; 

 Laiku nepastebėtas kompiuterinės ar kitos technikos gedimas. 

Kenksmingi veiksniai: 

 Netaisyklinga laikysena darbo metu; 

 Nepakankamas darbo vietos apšvietimas; 

 Elektrostatinis laukas; 

 Ekrano atspindžiai; 

 Ekrano švytėjimas. 

 

Norint išvengti šių rizikos veiksnių įmonės darbo vietos turi atitikti tam tikrus nustatytus 

reikalavimus: 

 Visi elektros lizdai privalo būti sutvarkyti, tinkamai izoliuoti; 

 Kompiuterių ir kitos technikos laidai turi būti tinkamai išvedžioti, nekliudyti 

vaikščiojantiems po darbo vietą; 

 Darbo vietoje elektrostatinio lauko lygis neturi viršyti 20 kV per l val; abiejų ženklų 

lengvų aerojonų ore gali būti ne daugiau kaip 1.5-102 - 5-103 cm3; 

 Oro drėgmė patalpoje neturėtų būti mažesnė nei 40% ir didesnė nei 60%; 

 Oro temperatūra patalpoje neturėtų būti žemensė nei 20 ºС ir aukštesnė nei 25 ºС; 

 Darbo patalpos apšvietimas turi būti reguliuojamas; 

 Darbo patalpos trukšmo lygis neturi viršyti normų, maksimalus triūkšmo lygs darbo 

vietoje privalo neviršyti 45 (dBA); 

 Darbo stalas turi būti pakankamai didelis darbo priemonėms išsidėstyti; 

 Stalas turėtų būti reguliuojamo aukščio bei matinio paviršiaus; 
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 Darbo kėdė turi būti stabili, bet leidžianti laisvai judėti, kurios aukštis, atlošo 

pasvirimo kampas ir porankiai turi būti reguliuojamas [34]. 

 

Kompiuteriai, kuriais yra dirbama įmonėje, turi atitikti tokius reikalavimus: 

 Ekrano švytėjimo ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 100 cd/mj; 

 Monitoriaus vieno pikselio minimalus diametras - 0,6 mm; 

 Ženklo kontrastiškumas turi būti ne mažesnis kaip 0,8; 

 Vienoje eilutėje taškų turi būti ne mažiau kaip 640; 

 Ekranas turi būti su neatspindinčiu paviršiumi; 

 Ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė kaip 31 cm, o simbolių aukštis ekrane - ne 

mažesnis kaip 3,8 mm; 

 Rekomenduojama naudoti monitorių plokščiu ekranu; 

 Kompiuterio aušinimo sistema turi būti tvarkinga ir neskleisti triukšmo [35]. 

 

Dirbant kompiuteriu yra ypatingai svarbu sumažinti krūvį žmogaus kūnui ir pasirinkti 

taisyklingą sėdėseną. Tai padarius sumažėja darbuotojo nuovargis darbo metu, o kartu su krūviu ir 

profesinių ligų ar traumų tikimybė. Krūvis yra mažinamas pagal situaciją pritaikant savo darbo 

vietą: 

 Monitoriaus viršus turi būti akių lygyje. Jei nešiojami akiniai, monitorius turi būti 

žemiau; 

 Stalo ir kėdės aukštis turi būti sureguliuotas taip, kad šlaunys būtų horizontalioje 

padėtyje, o pėdos – priglaustos prie grindų. Kampas tarp rankos žasto ir dilbio būtų 

ne mažesnis kaip 90°, o plaštaka būtų dilbio lygyje; 

 Kėdės atlošas turi būti sureguliuotas taip, kad prilaikytų nugaros apačią arba stuburo 

linkį;  

 Akių nuovargį gali sukelti atspindžiai nuo ekrano. Lengvai pasukus ekraną jų galima 

išvengti. Jei patalpoje langai tik vienoje pusėje, ideali ekrano pozicija yra tokia, kai 

jis atsuktas stačiu kampu į langą;  

 Apsisaugojimui nuo atspindžių darbo vietoje turi būti žaliuzės arba užuolaidos; 

 Nuolat dirbant prie ekrano kiekvieną valandą turi būti daromos 5-10min. 

pertraukėlės.  

 

Periodiniai darbo saugos priešgaisriniai instruktažai pravedami ne rečiau kaip vieną kartą 

per dvylika mėnesių. Papildomai instruktuojama: 
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 Patvirtinus naują saugos darbe instrukciją arba padarius pakeitimus esamoje; 

 Pareikalavus valstybiniam darbo inspektoriui, saugos darbe tarnybos specialistui arba 

tiesioginiam vadovui įsitikinus, kad darbuotojo žinios yra nepakankamos; 

 Įvykus nelaimingam atsitikimui, avarijai arba susirgus profesine liga [36]. 

 

Visi darbai pagal kiekį ir sudėtingumą yra skirstomi įvertinant indvidualius kiekvieno 

darbuotojo gebėjimus. Kiekvieną dieną, prieš pietų pertrauką ir prieš darbo pabaigą, yra rengiami 

trumpi visų įmonės darbuotojų susirinkimai, kuriuose aptariami vykdomų projektų progresai, 

bendrai sprendžiamos iškilusios problemos. Tai yra taip pat naudinga darbuotojams, nes daromos 

trumpos pertraukos ir nuo kompiuterio, todėl akys spėja pailsėti ir atsigauti. 

Kiekvienais metais yra skiriama akademinė valanda evakuacijos iš pastato mokymams ir 

prisiminimui. Taip pat yra vedami ir kartojami priešgaisrinės saugos reikalavimai ir nurodymai, 

netikėtai kilus gaisro atvėjui.  

Rūpinantis darbuotojais ir jų sveikata įmonės patalpose yra naudojamas vandens aparatas, 

kuris leidžia tik filtruotą ir švarų vandenį. Tai yra aktualu, nes didžioji dauguma darbuotojų mėgsta 

rytais išgerti arbatos ar kavos. Taip pat šis aparatas pasitarnauja ir pertraukėlių ar pietų pertraukos 

metu. 

Įmonėje UAB „ORCA Team“ rekomenduojama įgyvendinti patalpų rekonstrukciją arba 

įmonei persikelti į visiškai naujas patalpas. Tai yra būtina, kad būtų galima darbuotojus išskirstyti 

pagal darbo pobūdį.  

 

3.2 Aplinkos ekologija 

Įmonėje visi atliekami technologiniai procesai nėra kenksimingi aplinkai ir ekologijai. 

Dirbant kompiuteriais daugiau nėra naudojami jokie kiti įrengimai, kuriems reikėtų tam tikrų 

žaliavų ir dėl to susidarytų tam tikros atliekos ar teršalai.  

Atliekos įmonėje yra taip pat rūšiuojamos pagal medžiagas, iš kurių jos buvo pagamintos. 

Surūšiuotos atliekos surenkamos iš įmonės (taikoma konteinerinė pakuočių ir pakuočių atliekų 

surinkimo sistema), pristatomos į atliekų rušiavimo centrus ir, vėliau atitinkamai apdorotos, 

panaudojamos naujų produktų gamyboje. Įmonėje naudojama rūšiavimui pritaikyta įranga (3 pav.). 

Elektra įmonėje yra taupoma. Dienomis ir esant geram apšvietimui yra naudojama natūrali 

dienos šviesa, atitraukiant roletus ir užuolaidas. Tik esant tamsiam metui ir esant porekiui yra 

jungiamos šviesos lempos. 
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Įmonei norint dar labiau sumažinti elektros sąnaudas rekomenduotina įsigyti ekonomiškesnį 

oro kondicionierių bei paprastas eletros lempas pakeisti į elektrą taupančias lempas. Nenaudojamus 

kompiuterius ar kitą techniką reikėtų visiškai išjungti iš elektros lizdų, o einant pietauti ar darant 

pertrauką, išjungti bent jau kompiuterių monitorius. Visa tai turėtų būti įvesta kaip įmonės vidaus 

taisyklės. 

 

 

3 pav. Įmonėje naudojama rūšiavimui pritaikyta įranga 
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4. MARKETINGO TYRIMAS. ĮMONĖS UAB „ORCA TEAM“ 

VARTOTOJŲ PASITENKINIMO PASLAUGOMIS TYRIMAS 

Šiuolaikiniame versle labai svarbūs marketingo tyrimai, nes jie padeda susipažinti su 

paslaugų vartotojų rinka, jų poreikiais, padeda surinkti reikalingą informaciją ir faktus apie 

konkurentus, kad būtų galima į rinką išleisti tinkamą naują arba modifikuotą paslaugą ir kt. Atliktų 

tyrimų duomenys padeda tvirčiau įsitvirtinti rinkoje bei užimti didesnę jos dalį [37].  

Pagrindinis įmonės UAB „ORCA Team“ tyrimo tikstas yra išsiaiškinti vartotojų 

pasitenkinimą teikiamų paslaugų kokybe. Tai padės įmonės personalui įsigilinti į savo silpnąsias  

puses bei jas patobulinti, siekiant pateikti kokybiškesnes ir patrauklesnes paslaugas savo 

vartotojams. Šis tyrimas leis įmonei tobulėti, atsižvelgiant į konkrečius paslaugų vartotojų 

įvertinimus ir pastabas.  

Šioje dalyje bus apžvelgiamas atliktas tyrimas. Sudaryta konfidenciali anketa (2 priedas) 

buvo pateikiama paslaugų vartotojams ir renkami jų atsakymai. Surinkus tyrimo anketų atsakymus, 

buvo analizuojamas buvęs vartotojų pasitenkinimas paslaugomis. Pagal tyrimo metu išryškėjusias 

silpnąsias puses buvo daroma analizė ir išsiaiškinamos to priežastys.  Pagerinti įmonės paslaugų 

kokybei buvo pateikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai konkrečioms problemoms spręsti.  

 

4.1. Tikslo, problemos ir uždavinių suformulavimas 

Problema: ar įmonės UAB „ORCA Team“ teikiamos paslaugos atitinka vartotojų lūkesčius? 

Tikslas: atlikus tyrimą, išsiaiškinti įmonės UAB „ORCA Team“ vartotojų pasitenkinimą 

teikiamų paslaugų kokybe. 

Uždaviniai: 

1. Išsiaiškinti, kaip dažnai ir kokias paslaugas dažniausiai užsisako įmonės paslaugų 

vartotojai; 

2. Nustatyt,i kaip įmonės teikiamos paslaugos tenkina paslaugų vartotojų lūkesčius; 

3. Išsiaiškinti, kaip lojalūs yra įmonės paslaugų vartotojai. 

 

4.2. Tyrimo pobūdžio ir informacijos šaltinių numatymas 

Tyrimo pobūdis: Šiam tyrimui atlikti buvo pasirinktas kiekybinis tyrimas. Šis tyrimo 

pobūdis pasirinktas todėl, kad informacija bus renkama kiekybiniais rodikliais išreikštos marketingo 
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informacijos rinkimu, apdorojimu ir vertinimu. Šis pobūdis yra kur kas tinkamesnis lyginant su 

kokybiniu tyrimu, nes vienu metu bus apklausta sąlyginai didelė dalis respondentų. 

Informacijos šaltiniai: Pasikliaujama pirminiu informacijos šaltiniu - netiesiogine, aiškia ir 

struktūrizuota uždarų klausimų, apklausa. Ši apklausa bus patalpinta internete ir išsiuntinėta 

užsakovams tuo pačiu metu, todėl tiesiogiai nereikės uždavinėti tų pačių klausimų kiekvienam iš 

paslaugų vartotojų. Netiesioginė apklausa šiuo konkrečiu atvėju yra kur kas patogesnis ir greitesnis 

apklausos tipas lyginant su asmenine. Būtent todėl ir buvo pasirinktas netiesioginės apklausos tipas. 

Vykdomas pažintinis-žvalgybinis marketingo tyrimas, atliekamas siekiant surinkti išankstinę 

informaciją, padedančią suvokti problemos esmę ir leidžiančią pasiūlyti galimus jos sprendimo 

kelius. 

 

4.3. Duomenų rinkimo metodų ir formų parinkimas 

Apklausa pateikiama anketavimo būdu. Apklausa bus įgyvendinta internetinėje erdvėje, kad 

būtų greitai, lengvai ir patogiai pasiekiama didesniam respondentų skaičiui. 

Apklausa buvo sudarinėjama nuolat bendradarbiaujant ir tariantis su įmonės praktikos vadovu. Visi 

klausimai yra apsvarstyti ir sudaryti atsižvelgiant į 4 pagrindinius paslaugų kokybės kriterijus – 

bendravimą su užsakovais, paslaugų kainą, paslaugų kokybę bei terminų ir įsipareigojimų 

laikymąsi. Klausimų skaičius buvo pasirinktas optimalus – 13. Pirmieji du anketos klausimai padės 

išsiaiškinti, kokie užsakovai dalyvauja tyrime, 3-5 klausimai leis išsiaiškinti įmonės darbuotojų 

bendravimą su paslaugų vartotojais, 6-7 klausimai – paslaugų kokybę, 7-8 – kainų priimtinumą 

užsakovams, 9-10 – terminų bei įsipareigojimų laikymąsi ir 11-13 klausimai padės išsiaiškinti, ar 

paslaugų varotojai yra lojalūs įmonei. Pildydami šią anketą, repondentai turės kiekviename 

klausime pasirinkti po vieną ar kelis labiausiai tinkančius atsakymo variantus.  

Paslaugų vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimą man padės atlikti įmonės 

vadybininkas (išsiuntinės apklausą), kadangi pats neturiu galimybės susisiekti su įmonės 

užsakovais, nes atlieku praktiką grafikos dizainerio pozicijoje. Šis sprendimas buvo priimtas 

pasitarus su įmonės praktikos vadovu ir pačiu vadybininku.  

 

4.4. Imties parinkimas ir duomenų rinkimas 

Tyrimo dalyviai yra įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugų vartotojai. Iš viso skirtingų 

vartotojų skaičius siekia 400 šimtus (2014 metų duomenimis). Tačiau dėl laiko ir kitų priežasčių 
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buvo išsiųsta 80 anketų UAB „ORCA Team“ paslaugų varotojams.  Deja, atsakymų buvo sulaukta 

mažiau nei buvo tikėtasi – tyrime sudalyvavo 27 įmonės paslaugų vartotojai. 

 

4.5. Duomenų analizė ir interpretavimas 

 

19 lentelė 

Tyrimo uždaviniai, tyrimo prielaidos ir klausimai klausimyne 

Tyrimo uždaviniai Tyrimo prielaidos Klausimai klausimyne 

1. Nustatyti, kaip dažnai ir 

kokias paslaugas 

dažniausiai renkasi 

užsakovai 

Paslaugų vartotojai įmonės UAB 

„ORCA Team“ paslaugomis 

naudojasi daugmaž kas 2-3 

mėnesius;  Užsakovams 

dažniausiai reikia internetinių 

svetainių kūrimo/administravimo 

paslaugų 

1, 2 

2. Išsiaiškinti įmonės UAB 

„ORCA Team“ darbuotojų 

bendravimo ypatumus su 

užsakovais 

Įmonės darbuotojai maloniai ir 

taktiškai bendrauja su savo 

užsakovais; Darbuotojai su savo 

užsakovais bendrauja aiškiai, 

konkrečiai ir informatyviai; 

Įmonės darbuotojų bendravimas 

nekinta viso projekto metu 

3, 4, 5 

3. Nustatyti, kaip užsakovai 

vertina įmonės UAB 

„ORCA Team“ teikiamų 

paslaugų kokybę 

Paslaugų kokybę užsakovai 

vertina 9-10 balais; Įmonės 

paslaugų kokybės-kainos santykį 

užsakovai vertina teigiamai 

6, 7 

4. Išsiaiškinti, ar įmonės UAB 

„ORCA Team“ teikiamų 

paslaugų kainos yra 

priimtinos ir tenkinančios 

užsakovus 

Paslaugų kokybės-kainos santykį 

užsakovai vertina teigiamai; 

Įmonės užsakovai mano, kad 

kainos nėra nepragrįstai per 

didelės 

7, 8 
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19 lentelės tęsinys 

5. Nustatyti, ar įmonė UAB 

„ORCA Team“ laikosi visų 

sutartyse nustatytų terminų 

ir įsipareigojimų 

Užsakovai patvirtina, kad įmonė 

nevėlavo su iš anksto numatytais 

paslaugų atlikimo terminais; 

Įmonės užsakovai patvirtina, kad 

UAB „ORCA Team“ įgyvendino 

visus sutartyje nurodytus 

įsipareigojimus 

9, 10 

6. Išsiaiškinti ar įmonės UAB 

„ORCA Team“ užsakovai 

yra lojalūs įmonei 

Užsakovai liko patenkinti įmonės 

teikiamomis paslaugomis; 

Užsakovai teigia, kad ateityje taip 

pat naudosis įmonės teikiamomis 

paslaugomis; Užsakovai tikrai 

rekomenduotų įmonę UAB 

„ORCA Team“ kitiems savo 

pažįstamiems 

11, 12, 13 

 

UAB „ORCA Team“ paslaugų vartotojų aktyvumas naudojantis įmonės paslaugomis 

 

Pirmuoju ir įžanginiu uždaviniu buvo siekiama išsiaiškinti vartotojų aktyvumą naudojantis 

įmonės paslaugomis. Šiam uždaviniui ištirti buvo skirti pirmieji du anketos klausimai.  

 

Kaip dažnai naudojatės įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugomis?  

 

4 pav. Pirmojo uždavinio tyrimo rezultatai 
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Kokiomis įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugomis dažniausiai naudojatės?  

 

5 pav. Pirmojo uždavinio tyrimo rezultatai 

 

Anketos pradžioje yra svarbu išsiaiškinti, kokie įmonės paslaugų vartotojai dalyvauja 

tyrime. Pirmieji du anketos klausimai leido išsaiškinti, kaip dažnai ir kokias paslaugas įmonės UAB 

„ORCA Team“ užsakovai renkasi. Iš susumuotų duomenų matosi, kad dažniausiai paslaugų 

varototojai įmonės paslaugomis naudojasi kartą per metus (37%), antroje pozicijoje liko 

pasirinkimas – „kartą per pusę metų“ su 33,3%, o trečią ir ketvirtą pozicijas dalinasi „kartą per 2-3 

mėnesius“ ir „rečiau“ pasirinkimai, turintys po 14,8% balsų. Taip pat tyrime dalyvavę respondentai 

daugiausiai naudojosi įmonės teikiamomis internetinių svetainių kūrimo/administravimo 

paslaugomis (29,6%). 25,9% respondentų naudojasi elektroninių parduotuvių 

kūrimo/administravimo paslaugomis. Po 14,8% respondentų „naudojasi dizaino ir multimedijų 

kūrimo“ bei „sandėlių sistemų kūrimas/administravimas“ paslaugomis. Gana mažai tyrime 

dalyvavusių paslaugų vartotojų rinkosi SEO optimizacijos paslaugas (11,1%) ir mažiausiai, vos 

vienas vartotojas, rinkosi paslaugą – „mobiliųjų aplikacijų kūrimas/administravimas“. 

Apibendrinant galima teigti, kad paslaugų vartotojai įmonės paslaugas užsisako daugmaž kas 

pusmetį ar metus. Daugiausiai yra naudojamasi įmonės internetinių svetainių 

kūrimo/administravimo ir elektroninių parduotuvių kūrimo/administravimo paslaugomis. Prieš 

tyrimą darytos prielaidos (paslaugų vartotojai įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugomis naudojasi 

daugmaž kas 2-3 mėnesius;  užsakovams dažniausiai reikia internetinių svetainių 

kūrimo/administravimo paslaugų) iš dalies buvo teisingos. 
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Įmonės UAB „ORCA Team“ vartotojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis 

 

Antruoju uždaviniu buvo siekiama išsiaiškinti,  kaip paslaugų vartotojai yra patenkinti 

įmonės teikiamomis paslaugomis. Tai yra vienas esminių ir svarbiausių uždavinių šiame tyrime, 

todėl jam ištirti buvo skirti 8 anketos klausimai.  

 

Ar įmonės UAB „ORCA Team“ darbuotojai maloniai ir taktiškai bendrauja su savo 

užsakovais?  

 

 

6 pav. Antrojo uždavinio tyrimo rezultatai 

 

Įmonės UAB „ORCA Team“ darbuotojų bendravimas yra aiškus, konkretus ir informatyvus. 

 

7 pav. Antrojo uždavinio tyrimo rezultatai 
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Ar įmonės UAB „ORCA Team“ darbuotojų bendravimas nepakito viso projekto 

įgyvendinimo metu? 

 

8 pav. Antrojo uždavinio tyrimo rezultatai 

 

Vienas iš vartotojų pasitenkinimo paslaugomis kriterijų yra įmonės darbuotojų bendravimas 

su užsakovais. Trečias, ketvirtas ir penktas anketos klausimai buvo skirti ištirti įmonės UAB 

„ORCA Team“ darbuotojų bendravimo ypatumus su užsakovais. Labai didelė dalis respondentų 

(85,2%) teigė, kad įmonės darbuotojų bendravimas dažniausiai yra malonus, taktiškas. 4,8% teigė, 

kad bendravimas su paslaugų vartotojais yra visada tik malonus ir taktiškas. Taip pat didžioji dalis 

respondentų (59,3%) teigė, kad įmonės darbuotojų bendravimas su užsakovais dažniausiai yra 

aiškus, konkretus ir informatyvus, šiek tiek mažiau (33,3%) teigė, kad įmonės darbuotojų 

bendravimas visada yra tik aiškus, konkretus ir informatyvus ir tik 7,4% respondentų mano, kad 

darbuotojai ne visada bendrauja aiškiai, konkrečiai ir informatyviai. Apklausos rezultatai taip pat 

parodė, kad dažniausiai UAB „ORCA Team“ darbuotojų bendravimas su užsakovais nepakinta viso 

projekto metu (77,8%) ir tik 22,2% respondentų teigė, kad įmonės darbuotojų bendravimas projekto 

pradžioje buvo malonesnis nei projekto pabaigoje. Apžvelgę apklausos rezultatus galime teigti, kad 

įmonės darbuotojų bendravimas tenkina užsakovus ir jie jį vertina teigiamai. Antrojo uždavinio 

prielaidos (įmonės darbuotojai maloniai ir taktiškai bendrauja su savo užsakovais; darbuotojai su 

savo užsakovais bendrauja aiškiai, konkrečiai ir informatyviai; įmonės darbuotojų bendravimas 

nekinta viso projekto metu) taip pat buvo gana tikslios ir teisingos.  
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Keliais balais galėtumėte įvertinti įmonės UAB „ORCA Team“ atliktų paslaugų kokybę?  

 

9 pav. Antrojo uždavinio tyrimo rezultatai 

 

Kaip įvertintumėte įmonės UAB „ORCA Team“ atliktų paslaugų kokybės-kainos santykį? 

 

10 pav. Antrojo uždavinio tyrimo rezultatai 

 

Esminis kriterijus išsiaiškinti kaip paslaugų vartotojai yra patenkinti teikiamomis įmonės 

paslaugomis yra paslaugų kokybė. Šeštas ir septintas anketos klausimai buvo svarbūs ištirti įmonės 

UAB „ORCA Team“ teikiamų paslaugų kokybę. Paprašius įvertinti įmonę nuo 1 iki 10 balų įmonės 

paslaugų kokybę, didžioji dalis respondentų pažymėjo įvertinimą ties 7 balais (40,7%), nedaug, bet 

atsiliko įveritinimas su 8 ir 9 balais (po 22,2%), o 11,1% respondentų įmonės paslaugų kokybę 

įvertino tik 6 balais. Verta paminėti, kad buvo du (vos keli procentai) respondetai, kurie įmonės 

paslaugas įvertino 10 balų. Apklausos rezultatai taip pat parodė, kad didžioji dalis įmonės paslaugų 
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vartotojų kokybės-kainos santykį vertina patenkinamai (55,6%), 37% respondentų kokybės-kainos 

santykį vertina gerai, o tik likę keli procentai teigia, kad kokybės-kainos santykis yra tiesiog puikus. 

Apibendrinant galima teigti, kad užsakovai įmonės paslaugų kokybę vertina 7-8 balais iš 10-ties ir 

yra gana patenkinti teikiamų paslaugų kokybe. Šio uždavinio sudarytos prielaidos (paslaugų kokybę 

užsakovai vertina 9-10 balais; įmonės paslaugų kokybės-kainos santykį užsakovai vertina 

teigiamai) buvo gana netikėtos ir nevisiškai teisingos.   

 

Ar įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugų kainos nėra nepagrįstai per didelės? 

 

11 pav. Antrojo uždavinio tyrimo rezultatai 

 

Dar vienas daug lemiantis paslaugų kokybės vertinimo kriterijus – paslaugų kainos. Tas pats 

septinas ir aštuntas anketos klausimai buvo skirti išsiaiškinti. ar įmonės UAB „ORCA Team“ 

teikiamų paslaugų kainos yra priimtinamos ir patenkinamos paslaugų vartotojams. Paklausus, kaip 

jie vertina paslaugų kokybės-kainos santikį, didžioji dalis įmonės paslaugų vartotojų kokybės-

kainos santykį vertina patenkinamai (55,6%). Antroje vietoje 37% respondentų kokybės-kainos 

santykį vertina gerai, ir tik likę keli procentai teigia, kad kokybės-kainos santykis yra tiesiog puikus.  

Taip pat apklausos rezultatai parodė, kad didžioji dalis (51,9%) respondentų mano, kad kainos yra 

šiek tiek per didelės. Nedaug, bet atsiliko respondentai manantys, kad kainos atitinka paslaugas 

(44,4%) ir vos keli procentai pažymėjo, kad kainos yra tikrai priimtinos ir ne per didelės. Iš 

respondentų atsakymų galima teigti, kad UAB „ORCA Team“  užsakovai yra ne visiškai patenkinti 

įmonės paslaugų kainomis. Užsakovų nuomone, kainos turėtų būti šiek tiek mažesnės. Darytos 

prielaidos, kad „paslaugų kokybės-kainos santykį užsakovai vertina teigiamai; įmonės užsakovai 

mano, kad kainos nėra nepragrįstai per didelės“ buvo nevisiškai teisingos.  
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Įmonė UAB „ORCA Team“ nevėluoja su nustatytais terminais. 

 

12 pav. Antrojo uždavinio tyrimo rezultatai 

 

Ar įmonės UAB „ORCA Team“ įgyvendino visus sutartyje nurodytus įsipareigojimus? 

 

13 pav. Antrojo uždavinio tyrimo rezultatai 

 

Terminai ir įsipareigojimai yra svarbus vertinimo kriterijus kiekvienam įmonės paslaugų 

vartotojui. Kiti du anketos klausimai (9-10) buvo skirti išsiaiškinti, ar įmonė UAB „ORCA Team“ 

laikosi visų sutartyse nustatytų terminų ir įsipareigojimų. Be konkurencijos didžioji dalis 

respondentų (85,2%) pažymėjo, kad projektas/-ai buvo įgyvendintas pagal nustatytus terminus. 

7,4% tyrime dalyvavusių užsakovų teigė, kad projektas/-ai buvo pabaigtas greičiau nei nustatyti 

terminai. Taip pat keletas pocentų pažymėjo, kad projektas/-ai šiek tiek vėlavo. Tyrimas taip pat 

atskleidė, kad 70,4% repondentų buvo patenkinti įmonės įsipareigojimais ir jie buvo įgyvendinti 
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kaip ir buvo tikėtasi. 25,9% respondentų pažymėjo, kad visi įsipareigojimai buvo įgyvendinti be 

jokių priekaištų ir tik likę keli procentai atskleidė, kad dalis įsipareigojimų nebuvo įgyvendinti. 

Apibendrinant galima teigti, kad paslaugų vartotojai yra patenkinti įmonės paslaugų atlikimo 

terminais ir įsipareigojimais. Šio uždavinio darytos prielaidos (užsakovai patvirtina, kad įmonė 

nevėlavo su iš anksto numatytais paslaugų atlikimo terminais; įmonės užsakovai patvirtina, kad 

UAB „ORCA Team“ įgyvendino visus sutartyje nurodytus įsipareigojimus) buvo tikslios ir 

teisingos. 

Apibendrinant iškeltą uždavinį galima teigti, kad įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugų 

vartotojai yra ganėtinai patenkinti įmonės paslaugų kokybe. 

 

Paslaugų vartotojų lojalumas įmonei UAB „ORCA Team“ 

 

Trečiuoju uždaviniu buvo siekiama išsiaiškinti,  kaip paslaugų vartotojai yra lojalūs įmonei. 

Šiam uždaviniui ištirti buvo skirti trys paskutiniai anketos klausimai.  

 

Ar likote patenkinti įmonės UAB „ORCA Team“ teikiamomis paslaugomis? 

 

14 pav. Trečiojo uždavinio tyrimo rezultatai 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Ar ateityje naudositės įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugomis? 

 

15 pav. Trečiojo uždavinio tyrimo rezultatai 

 

Įmonę UAB „ORCA Team“ rekomenduočiau savo pažįstamiems. 

 

16 pav. Trečiojo uždavinio tyrimo rezultatai 

 

Paklausus repondentų, ar jie liko patenkinti įmonės suteiktomis paslaugomis, 66,7% iš jų 

atsakė, kad liko patenkinti įmonės suteiktomis paslaugomis, 18,5% pažymėjo, kad liko nevisiškai 

patenkinti įmonės paslaugomis, ir 14,8% paslaugų vartotojų liko labai patenkinti įmonės 

suteiktomis paslaugomis. Paklausus, ar užsakovai ateityje žada naudotis UAB „ORCA Team“ 

paslaugomis, 40,7% iš respondentų greičiausiai žada naudotis įmonės paslaugomis, 37%  mano, kad 

greičiausiai nesinaudos daugiau šios įmonės paslaugomis, ir 22,2% - tikrai naudosis įmonės 

paslaugomis. Taip pat buvo paklausta tyrime dalyvavusių įmonės paslaugų vartotojų, ar jie 
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rekomenduotų kitiems UAB „ORCA Team“. 45,5% iš respondentų greičiausiai rekomenduotų 

įmonę kitiems, 36,4% mano, kad nerekomenduotų ir 18,2% - tikrai rekomenduotų. Apibendrinant 

galima teigti, kad  didesnė dalis užsakovų yra lojalūs. Prieš tyrimą darytos prielaidos (užsakovai 

liko patenkinti įmonės teikiamomis paslaugomis; užsakovai teigia, kad ateityje taip pat naudosis 

įmonės teikiamomis paslaugomis; užsakovai tikrai rekomenduotų įmonę UAB „ORCA Team“ 

kitiems savo pažįstamiems) tik iš dalies buvo teisingos.  

 

4.6. Tyrimo ataskaitos parengimas 

Atlikus įmonės UAB „ORCA Team“ vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimą buvo 

gauti 3-jų uždavinių rezultatai. 

Tyrimo rezultatai rodo, kad paslaugų vartotojai įmonės paslaugas dažniausiai užsisako kas 

pusmetį ar metus. Didžiausia paslaugų varototojų dalis naudojasi įmonės internetinių svetainių 

kūrimo/administravimo paslauga – 29,6%, tačiau nedaug nuo jos atsilieka ir elektroninių 

parduotuvių kūrimo/administravimo paslauga su 25,9%. 

Rezultatai taip pat rodo, kad įmonės UAB „ORCA Team“ didesnė dalis užsakovų (66,7%) 

yra patenkinti paslaugų kokybe, o 18,5% yra net labai patenkinti įmonės paslaugų kokybe. 

Labiausiai įmonei reikėtų patobulinti ir pateikti užsakovams priimtinesnes ir žemesnes paslaugų 

kainas.  

Tyrimo metu taip pat buvo išsiaiškinta, kad  didesnė dalis paslaugų vartotojų yra lojalūs 

įmonei UAB „ORCA Team“. Apie pusė tyrime dalyvavusių užsakovų teigė (45,5%), kad 

greičiausiai rekomenduotų įmonę ir kitiems, o 18,2% - tikrai rekomenduotų. 

Marketingo tyrimo uždavinių rezultatų grafikai taip pat pateikiami trečiajame grafinės dalies 

brėžinyje „Įmonės UAB „ORCA Team“ vartotojų pasitenkinimo paslaugomis marketingo tyrimo 

uždavinių rezultatai“ (2015 – GI – BBP – 03 3/3). 
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IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 

1. Darbo metu surinkta  ir susisteminta informacija apie internetinių svetainių kūrimo 

technologijas.  Plačiai aprašyti ir išsiaiškinti technologiniai  metodai, įvairių svetainių kūrimo 

priemonės ir esminiai kūrimo etapai.  

2. Panaudojus visų studijų metais įgautas žinias, įmonės UAB „ORCA Team“ pavyzdžiu, 

suprojektuotas interneto svetainių kūrimo ir pritaikymo  mobiliesiems įrenginiams  

technologinis procesas.  Reaguojant į vis didėjantį vartotojų poreikį naršyti internete 

mobiliaisiais įrenginiais, bei pakitusius reikalavimus, keliamus interneto svetainėms, pateiktas 

pasiūlymas išplėsti įmonės teikiamas paslaugas – teikti užsakovo jau turimos svetainės 

adaptavimo mobiliesiems įrenginiams paslaugą. Visi technologinio proceso etapai išanalizuoti 

ir apskaičiuotos metinės laiko normos.  

3. Rastas reikalingas įrangos ir darbuotojų skaičius – po 12. Šis skaičius praktiškai nesiskiria nuo 

šiuo metu įmonėje dirbančio personalo skaičiaus, todėl galima daryti prielaidą, kad 

technologiniai skaičiavimai atlikti kokybiškai.  

4. Apžvelgta ir  išnagrinėta technologinių procesų kokybės kontrolė naudojant įvairią programinę 

įrangą ir įvairius įrenginius. 2.2 skyriuje pasiūlytos naujos rekomendacijos kokybės kartelės 

išlaikymui ir kėlimui.  

5. Atsižvelgus į tai, kad įmonė UAB „ORCA Team“ ieško naujų patalpų optimaliai tenkinančių 

jos poreikius, buvo suprojektuotos ir pasiūlytos naujos, erdvesnės ir tikslingiau išdėstytos 

patalpos įmonės technologiniams procesams atlikti. Apskaičiuotas bendras patalpų plotas – 

122,1 m2. Bendras plotas suskirstytas į 3 kabinetus išskirstančius darbuotojus pagal jų darbo 

pobūdį, bendras patalpas – koridorių ir sanitarinę patalpą. 

6. Atlikus kenksmingų faktorių įvertinimą  darbo su kompiuteriais metu, parinktas darbo  saugos 

reglamentas, kurio laikydamiesi darbuotojai panaikintų arba  labai sumažintų  nelaimingų 

atsitikimų  darbo metu ir profesinių ligų riziką. Įmonei pasiūlyta persikelti į naujas patalpas ir 

darbuotojus suskirstyti pagal darbo pobūdį. Apžvelgus įmonės ekologiškumą ir aplinkos 

tausojimą, 3.2 skyriuje pateiktos naujos rekomendacijos efektyvesniems rezultatams pasiekti. 

7. Atlikus marketingo  tyrimą buvo nustatytas įmonės  UAB „ORCA Team“ vartotojų 

pasitenkinimas teikiamų paslaugų kokybe. Tyrimo rezultatai rodo, kad paslaugų vartotojai 

įmonės paslaugas dažniausiai užsisako kas pusmetį ar metus. Didžiausia paslaugų varototojų 

dalis naudojasi įmonės internetinių svetainių kūrimo/administravimo paslauga – 29,6%, tačiau 

nedaug nuo jos atsilieka ir elektroninių parduotuvių kūrimo/administravimo paslauga su 25,9%. 

Rezultatai taip pat rodo, kad įmonės didesnė dalis užsakovų (71,5%) yra patenkinti ir net labai 
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patenkinti įmonės paslaugų kokybe. Labiausiai įmonei reikėtų patobulinti ir pateikti 

užsakovams priimtinesnes ir žemesnes paslaugų kainas. Tyrimo metu taip pat buvo išsiaiškinta, 

kad  didesnė dalis paslaugų vartotojų yra lojalūs įmonei UAB „ORCA Team“. Daugiau nei 

pusė užsakovų (64,6%) taip pat rekomenduotų įmonę ir kitiems.  
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PRIEDAI 

1 priedas. Įrenginių charakteristikos 

 

DELL Inspirion 5547 Moon Silver 

20 lentelė 

Kompiuterio DELL Inspirion 5547 Moon Silver charakteristikos 

1 2 

Gamintojas  DELL 

Modelis Inspirion 5547 Moon Silver 

Procesorius Intel Core i5 2,7 Ghz 

Operatyvioji atmintis (RAM) 8 GB 

Kiektasis diskas 256 SSD 

Vaizdo plokštė Geforce GT6500M 1 GB 

 

 

 

4 pav. Kompiuteris DELL Inspirion 5547 Moon Silver 
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APPLE iMac 

21 lentelė 

Kompiuterio APPLE iMac charakteristikos 

1 2 

Gamintojas  APPLE 

Modelis iMAC 

Procesorius Intel Core i5 3,4 Ghz 

Operatyvioji atmintis (RAM) 8 GB 

Kiektasis diskas 1TB Fusion 

Vaizdo plokštė ADM Radeon R9 M290X 2 GB 

 

 

 

5 pav. Kompiuteris APLLE iMac 
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DELL Optiplex 755 SFF 

22 lentelė 

Kompiuterio DELL Optiplex 755 SFF charakteristikos 

1 2 

Gamintojas  DELL 

Modelis Optiplex 755 SFF 

Procesorius Intel Core i5 2,2 Ghz 

Operatyvioji atmintis (RAM) 8 GB 

Kiektasis diskas 512 SSD 

Vaizdo plokštė Intel Iris PRO Graphics 1,5 GB 

 

 

5 pav. Kompiuteris DELL Optiplex 755 SFF 
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2 priedas. Tyrimo anketa 

 

Gerb. įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugų vartotojau, 

Siekiant pagerinti mūsų įmonės paslaugų kokybę, ir kuo geriau patenkinti visų paslaugų 

vartotojų lūkesčius, norėtumėme Jūsų paprašyti prisidėti prie atliekamo tyrimo ir atsakyti į ne ilgus, 

tačiau mums svarbius ir reikšmingus, klausimus. Šis tyrimas yra atliekamas įmonės personalo – 

direktoriaus, vadybininko bei darbuotojo. Anketa pildoma nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki balandžio 

4 d. Kiekviename klausime pasirinkite Jums tinkamiausią vieną ar kelis atsakymo variantus. Visų 

surinktų duomenų konfidencialumas yra užtikrintas naudojant tinklo apsaugą. Iš tyrimo rezultatų 

bus padarytos išvados kurias įmonė stengsis pritaikyti savo įmonės vidiniam tobulinimui. 

 

1. Kaip dažnai naudojatės įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugomis?  

 Kartą per savaitę 

 Kartą per mėnesį 

 Kartą per 2-3 mėnesius 

 Kartą per pusę metų 

 Kartą per metus 

 Rečiau 

 

2. Kokiomis įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugomis dažniausiai naudojatės?  

 Internetinių svetainių kūrimas/administravimas 

 Elektroninių parduotuvių kūrimas/administravimas 

 Elektroninių aukcionų sistemų kūrimas/administravimas 

 Sandėlių sistemų kūrimas/administravimas 

 Dizaino ir multimedijų kūrimas 

 Mobiliųjų aplikacijų kūrimas/administravimas 

 SEO optimizacijos 

 Serverių/domenų nuoma 

 

3. Ar įmonės UAB „ORCA Team“ darbuotojai maloniai ir taktiškai bendrauja su savo užsakovais?  

 Bendravimas visada tik malonus ir taktiškas 

 Dažniausiai bendravimas būna malonus ir taktiškas 

 Bendravimas dažniausiai būna nelabai malonus ir taktiškas 

 Bendravimas būna visada nemalonus ir netaktiškas 
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4. Įmonės UAB „ORCA Team“ darbuotojų bendravimas yra aiškūs, konkretūs ir informatyvūs. 

 Įmonės darbuotojai bendrauja aiškiai, konkrečiai ir informatyviai 

 Bendravimas dažniausiai yra aiškūs, konkretus ir informatyvus 

 Darbuotojai ne visada yra aiškūs, konkretūs ir informatyvūs 

 Įmonės darbuotojai visada bendrauja neaiškiai, nekonkrečiai ir neinformatyviai 

 

5. Ar įmonės UAB „ORCA Team“ darbuotojų bendravimas nepakito viso projekto įgyvendinimo 

metu? 

 Darbuotojų bendravimas nepakito 

 Bendravimas pakito - projekto pradžioje bendravimas buvo malonesnis nei projekto 

pabaigoje 

 Bendravimas pakito -  projekto pabaigoje bendravimas buvo malonesnis nei projekto 

pradžioje 

 

6. Keliais balais galėtumėte įvertinti įmonės UAB „ORCA Team“ atliktų paslaugų kokybę? (Prie 

pasirinkto įvertinimo, žemiau esančiame langelyje, padėkite varnelę) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

7. Kaip įvertintumėte įmonės UAB „ORCA Team“ atliktų paslaugų kokybės-kainos santykį? 

 Tiesiog puikiai 

 Gerai 

 Patenkinamai 

 Neigiamai 

 Labai neigiamai 

 

8. Ar įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugų kainos nėra nepagrįstai per didelės? 

 Kainos yra tikrai priimtinos ir ne per didelės 

 Kainos atitinka paslaugas 

 Kainos šiek tiek per didelės 

 Kainos kur kas per didelės 

 

9. Įmonė UAB „ORCA Team“ nevėluoja su nustatytais terminais. 
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 Projektas/-ai buvo pabaigtas greičiau nei nustatyti terminai 

 Projektas/-ai buvo įgyvendintas pagal nustatytus terminus 

 Projektas/-ai šiek tiek vėlavo 

 Projektas/-ai labai vėlavo 

 

10. Ar įmonės UAB „ORCA Team“ įgyvendino visus sutartyje nurodytus įsipareigojimus? 

 Visi įsipareigojimai buvo įgyvendinti be priekaištų 

 Įsipareigojimai buvo įgyvendinti kaip ir tikėtasi 

 Dalis įsipareigojimų buvo neįgyvendinti 

 Didžioji dalis įsipareigojimų buvo neįgyvendinti 

 

11. Ar likote patenkinti įmonės UAB „ORCA Team“ teikiamomis paslaugomis? 

 Likau labai patenkintas įmonės suteiktomis paslaugomis 

 Likau patenkintas įmonės suteiktomis paslaugomis 

 Likau ne visiškai patenkintas įmonės suteiktomis paslaugomis 

 Likau visiškai nepatenkintas įmonės suteiktomis paslaugomis 

 

12. Ar ateityje naudositės įmonės UAB „ORCA Team“ paslaugomis? 

 Tikrai naudosiuosi šios įmonės paslaugomis  

 Greičiausiai, kad naudosiuosi šios įmonės paslaugomis 

 Manau, kad nesinaudosiu šios įmonės paslaugomis 

 Esu tikras, kad daugiau nesinaudosiu šios įmonės paslaugomis 

 

13. Įmonę UAB „ORCA Team“ rekomenduočiau savo pažystamiems. 

 Tikrai rekomenduočiau 

 Greičiausiai, kad rekomenduočiau 

 Manau, kad nerekomenduočiau 

 Nerekomenduočiau niekam šios įmonės 

 

Dėkojame už Jūsų sugaištą laiką ir išsakytą nuomonę.   
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3 priedas. Eksplikacija  
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4 priedas. Specifikacija 

 










