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BENDRASIS MODULIS. B 8.1. KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO 

TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ORGANIZAVIMAS ĮVAIRIOSE LIETUVOS ĮMONĖSE. 

 

Mokymo elementas. 8.1.1. Kompiuterių derinimo ir remonto technologinių procesų 

organizavimas įmonėse 

 

Įmonėse teikiančiose kompiuterių surinkimo, derinimo, pardavimo, remonto paslaugas, 

darbas skirstomas į kelis etapus: 

 Kompiuterio komplektavimas; 

 Kompiuterio surinkimas ir pradinė kontrolė; 

 Pirminė patikra. Pasiruošimas OS diegimui; 

 Atminties testavimas; 

 Kompiuterio komponentų galutinis testavimas, patikra, 

derinimas su OS; 

 Programinės įrangos diegimas; 

 Kompiuterio pakavimas ir pardavimas. 

Šiuose etapuose gali dalyvauti keletas darbuotojų. Darbuotojai atsakingi už tinkamą 

komplektavimą, darbuotojai – surinkėjai, darbuotojai – testuotojai, darbuotojai – pakuotojai. 

Kompiuterio komplektavimas: 

Šiame etape darbuotojas pagal užsakymo lapą, atrenka reikalingas kompiuterio dalis, tikriną 

jų tinkamumą, tikrina ar dalys neatrodo vizualiai mechaniškai pažeistos. Jei yra neatitikimų ar 

pažeidimų dalys yra keičiamos. Jei jokių neatitikimų nenustatyta, pereinama prie kito etapo – 

kompiuterio surinkimas. 

Kompiuterio surinkimas ir pradinė kontrolė: 

Kompiuterio surinkimo etape imamas korpusas ir į jį įdedama pagrindinė plokštė. Į 

pagrindinę plokštę dedamas procesorius su aušintuvu, įstatomi atminties moduliai. Kitame 

žingsnyje įstatomi kiti, papildomi užsakymo lape nurodyti komponentai (vaizdo plokštė, tinklo 

plokštė, garso plokštė ir panašiai). Į kompiuterį montuojami numatyti diskiniai kaupikliai. Sudėti 

kompiuterio komponentai sujungiami kabeliais, jungtimis. 

Surinkus komponentus, atliekama pirminė patikra, ar visi komponentai sumontuoti, ar 

tinkamai sujungti. 

Pirminė patikra. OS diegimas: 

Prijungiami prie kompiuterio klaviatūra, vaizduoklis, maitinimo šaltinis. Įdiegiama operacinė 

sistema. Atliekami reikalingi BIOS nustatymai. Tikrinama ar operacinė sistema startuoja iš kietojo 

disko.  
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Atminties testavimas: 

Specialios programinės įrangos pagalba yra testuojama kompiuterio atmintis. Tai gali trukti 

iki kelių valandų, priklausomai nuo kompiuterio parametrų. Atlikus testavimus programinė įranga 

pašalinama iš kietojo disko. Radus klaidų netinkami komponentai keičiami kitais. 

Kompiuterio komponentų galutinis testavimas, patikra, derinimas su OS: 

Atliekama operacinės sistemos patikrinimo procedūra, tikrinamas  komponentų 

suderinamumas su operacine sistema, tvarkyklių tinkamumas. Tikrinamas periferinių įrenginių 

funkcionavimas. Jei randama klaidų, tvarkyklės diegiamos iš naujo, atnaujinamos. Jei randama 

klaidų operacinės sistemos funkcionavime, operacinė sistema diegiama iš naujo ir vėl visi 

komponentai testuojami nuo pradžios. 

Programinės įrangos diegimas: 

Diegiama užsakymo lape nurodyta programinė įranga. Testuojama ar tinkamai veikia. 

Kompiuterio pakavimas ir pardavimas: 

Patikrinama ar visos gamybos ir kontrolės stadijos praeitos (dažniausiai viskas matoma 

specialiame patikros lape, kuris yra pildomas nuo pirmojo etapo) kompiuteris yra pakuojamas ir 

siunčiamas pardavimui. 

Kompiuterio patikros lapo pavyzdys. (UAB „Advancet IT Systems“) 
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Pav. 1 Kompiuterio patikros lapo pavyzdys. (UAB „Advancet IT Systems“) 

 

Technologiniai standartai, kokybės kontrolės sistema. 

Kokybės vadyba – tai sistemingas darbų organizavimo metodas, kurio dėka įmonėje galima 

prižiūrėti ir valdyti bet kokius kokybinius nukrypimus nuo normų bei juos laiku ištaisyti. Nuolatinis 

kokybės palaikymas padeda įmonei išlaikyti esamus klientus, užtikrina jų atsidavimą bei 
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pasitikėjimą. O tai, savo ruožtu, didina pelną ir padeda pagrindą sėkmingai įmonės veiklai. 

Sėkmingai dirbanti įmonė turi sugebėti valdyti kokybę gamybos ar paslaugų teikimo metu. 

Struktūruotas vadybos procesų aprašymas su instrukcijomis bei paaiškinimais yra būtinas 

verslo įmonėms, ypatingai jų augimo metu. Detaliai aprašyti visi vykstantys procesai, atsakomybės, 

įgaliojimai, vidinės kultūros ir išorinės komunikacijos su klientais tvarka padeda įmonėms geriau 

suvokti esamą situaciją ir laiku užkirsti kelią kylančiai grėsmei. 

Įdiegta kokybės vadybos sistema parodo visiems klientams, kad įmonė stabili ir produktas 

saugus, o darbuotojams – kad aiški organizacijos valdymo struktūra, reikalavimai, darbo metodai ir 

tikslai. Vadovams tai yra efektyvus valdymo įrankis, o savininkams – geresni verslo rezultatai ir 

pelnas. 

Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimui kompanijos vadovybė dažniausiai įsipareigoja 

visose organizacijos veiklos srityse užtikrinti kokybę ir nuolatinį veiklos gerinimą, kurį 

reglamentuoja kokybės vadybos standartas ISO 9001. Veikiant kaip komanda ir visiems bendrovės 

darbuotojams aktyviai dalyvaujant nuolatiniame kokybės gerinimo procese, užtikrinama, kad 

kompanijos kokybės ir klientų pasitenkinimas bus įgyvendinti. Aukščiausias bendrovės prioritetas 

– patenkinti kliento lūkesčius.  

Kokybės politika komunikuota visiems bendrovės darbuotojams. Darbuotojams nurodytos 

kiekvieno jų atsakomybės, siekiant įgyvendinti numatytus kokybės tikslus. Kokybės politika 

suprantama vykdoma visuose įmonės lygmenyse. Kokybės politikos vykdymas yra 

kontroliuojamas procesas. Vadovybė siekia užtikrinti Kokybės politikos atitikimą laikmečio 

reikalavimams. 

Kokybės tikslai: 

Stengtis kuo geriau suprasti klientų lūkesčius ir tiksliai laikytis jų reikalavimų, diegiant 

naujas technologijas ir tobulinant savo darbo organizavimo metodus. 

Pasirinkti tuos prekių ir paslaugų tiekėjus, kurie geriausiai atitinka klientų reikalavimus. 

Nuolat stebėti ir vertinti kokybės planavimo ir įgyvendinimo procesą, kuris ne tik leis 

pašalinti klaidų pasekmes, bet visų pirma padės išvengti klaidų. 

Gerinti procesų efektyvumą ir rezultatyvumą. 

Ruošti kompetentingą personalą, padedantį siekti kokybės vadybos sistemos tikslų. 

Užtikrinti, kad darbuotojų žinios nuolat gausėtų, kad visi darbuotojai būtų įtraukti į 

kokybės valdymą. 

ISO yra Tarptautinė Standartizacijos Organizacija, jungianti nacionalines standartizacijos 

įstaigas iš maždaug 140 šalių. Kokybės vadybos sistemos veikla pagrįsta tam tikrais principais ir 

reikalavimais, kurių praktiniame darbe būtina laikytis. 

ISO 9001 ,,Kokybės vadybos sistemos standartas” 
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optimizuoja įmonės struktūrą, pareigybes ir įgaliojimus, darbų ir pareigų pasidalijimą; 

tobulina verslo procesus ir darbo organizavimą; 

pašalina pridėtinės vertės nekuriančius procesus; 

organizacija tampa vientisa sistema; 

aiškiai apibrėžia kiekvieno darbuotojo įgaliojimus; 

didina darbuotojų motyvaciją ir lojalumą; 

gerina įmonės vidaus drausmę, procesų ir juose dalyvaujančių darbuotojų sąveiką; 

mažina klaidų skaičių; 

mažina resursų švaistymą; 

mažina išlaidas, didina produktyvumą, tobulina valdymą ir kontrolę bei gerina darbo sąlygas. 
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BENDRASIS MODULIS. B 8.2. KOMPIUTERIŲ DERINIMO IR REMONTO 

TECHNOLOGIJŲ NAUJOVĖS IR PLĖTROS TENDENCIJOS. 

 

Mokymo elementas. 8.2.1. Kompiuterių derinimo ir remonto technologijų naujovių apžvalga 

 

MSI - Kaip surinkti savo kompiuterį. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJaj6CFU2qw  

MSI GTX 1070Ti Gaming 8G apžvalga. 

https://www.youtube.com/watch?v=Od_KJEEiYXc  

5G mobilusis ryšys – populiariausia technologijų mugės „CeBIT 2017“ naujovė 

https://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-gamta/5g-mobilusis-rysys-populiariausia-technologiju-

muges-cebit-2017-naujove.d?id=74128188  

CES 2017 apžvalga: kaip artimiausiais metais pasikeis pasaulis. 

http://www.technologijos.lt/r/rinka/apzvalgos/S-59323/straipsnis/CES-2017-apzvalga-kaip-

artimiausiais-metais-pasikeis-pasaulis-Foto-Video  

Maitinimo blokų kompiuteriui 2018 m. apžvalga. 

https://www.techradar.com/news/best-pc-power-supply  

Pristatyti aštuntosios kartos „Intel Core“ procesoriai – daugiau branduolių. 

https://topcom.lt/pristatyti-astuntosios-kartos-intel-core-procesoriai-daugiau-branduoliu-ir-

aukstesne-kaina/  

Praėjus mėnesiui po nešiojamųjų kompiuterių aštuntosios kartos „Core“ procesorių anonso 

„Intel“ oficialiai pristatė naujus lustus, skirtus staliniams kompiuteriams, taip pat žinomus kodiniu 

pavadinimu „Coffee Lake“. Jie pagaminti naudojant patobulintą 14 nm technologiją ir, kaip ir 

mobilieji „Kaby Lake Refresh“, gavo daugiau skaičiavimo branduolių nei jų pirmtakai. Jei 

neatsižvelgti į HEDT klasės sprendimus, tai yra pirmasis „Intel“ procesorių branduolių skaičiaus 

padidėjimas nuo 2006 m., kuomet buvo išleistas „Core 2 Extreme QX6700“. 

„Core i7“ ir i5 naudojami šeši branduoliai, o „Core i3“ – keturi. Tuo pat metu i7 serijoje 

įdiegta „HyperThreading“ technologija, kurios dėka jie vienu metu vykdo 12 instrukcijų srautų. Visi 

šeši nauji produktai, išvardyti žemiau pateiktoje skaidrėje, aprūpinti integruota „Intel HD Graphics 

630“ GPU ir gali dirbti su „Intel Optane“ kaupikliais. Taip pat deklaruojamas DDR4-2666 

palaikymas, išskyrus „Core i3“, kuris suderinamas su DDR4-2400. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJaj6CFU2qw
https://www.youtube.com/watch?v=Od_KJEEiYXc
https://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-gamta/5g-mobilusis-rysys-populiariausia-technologiju-muges-cebit-2017-naujove.d?id=74128188
https://www.delfi.lt/video/mokslas-ir-gamta/5g-mobilusis-rysys-populiariausia-technologiju-muges-cebit-2017-naujove.d?id=74128188
http://www.technologijos.lt/r/rinka/apzvalgos/S-59323/straipsnis/CES-2017-apzvalga-kaip-artimiausiais-metais-pasikeis-pasaulis-Foto-Video
http://www.technologijos.lt/r/rinka/apzvalgos/S-59323/straipsnis/CES-2017-apzvalga-kaip-artimiausiais-metais-pasikeis-pasaulis-Foto-Video
https://www.techradar.com/news/best-pc-power-supply
https://topcom.lt/pristatyti-astuntosios-kartos-intel-core-procesoriai-daugiau-branduoliu-ir-aukstesne-kaina/
https://topcom.lt/pristatyti-astuntosios-kartos-intel-core-procesoriai-daugiau-branduoliu-ir-aukstesne-kaina/
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Pav. 2 CPU parametrai 

Galingiausio šeimos atstovo – „Core i7-8700K“ nominalus taktinis dažnis siekia 3,7 GHz, tai 

yra, jis 500 MHz mažesnis nei praėjusių metų „Core i7-7700K“. Tačiau esant apkrovai naujiena 

sukuria 200 MHz daugiau – 4,7 GHz. Skirtumas tarp nominalaus ir turbo režimo dažnių yra beveik 

27%, tačiau dinamiškai įsijungiantis „Turbo Boost Max 3.0“ čia nenaudojamas, kalbama tik apie 

įprastą „Turbo Boost 2.0“. Akivaizdu, kad naujosios dažnio formulės „Intel“ ėmėsi tam, kad būtų 

pagerintas procesoriaus našumas be reikalavimų aušinimui didinimo: „Core i7-8700K“ TDP siekia 

95 W, o tai yra tik 4 W daugiau nei „i7-7700K“ rodiklis. 

Kalbėdami apie naujų procesorių spartą, kūrėjai pažadėjo moderniuose žaidimuose padidinti 

ją 25%, 65% daugiau greičio tokiose turinio kūrimo programose kaip „Adobe Photoshop“ ir 32% 

greitesnį 4K vaizdo apdorojimą. 

 

Pav. 3 Magistralės 

https://topcom.lt/wp-content/uploads/2017/09/IntelCore.jpg
https://topcom.lt/wp-content/uploads/2017/09/002.jpg
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Kartu su „Coffee Lake“ CPU „Intel“ pristatė juos palaikančią platformą Z370. Pranešime 

spaudai teigiama, kad pagrindinės plokštės, pagrįstos šia lustine sistema, atitinka padidėjusius 

aštuntos kartos šešių branduolių procesorių maitinimo poreikius ir leidžia įdiegti DDR4-2666 

operatyviosios atminties modulius.  

Sunkiasvorių CPU dvikova: AMD „Threadripper 1920X“ prieš Intel „Core i9-7900X“ - testai, 

rezultatai ir kainų palyginimas (Apžvalga) 2018-05-03 

http://www.technews.lt/portal/reviews/asrock-priziurima-sunkiasvoriu-dvikova-threadripper-

1920x-pries-core-i9-7900x/    

Sprendimas mesti 12-os branduolių/ 24-ių gijų „Threadripper 1920X“ procesorių į žaidimų 

įkarštį daugelį galėjo nustebinti, tačiau tiek pat kai kuriuos nustebinti galėjo ir gauti rezultatai. 

 

Pav. 4 Štai toks lizdų dydžio skirtumas tarp „Intel“ ir AMD HEDT platformų 

SSD duomenų saugyklos – duomenų saugyklų ateitis? 2018 02 19 

https://www.bluebridge.lt/it-ziniu-centras/ssd-duomenu-saugyklos-duomenu-saugyklu-ateitis/     

Tobulėjant įmonių IT ūkiui, išauga lūkesčiai turimai infrastruktūrai užduotis atlikti vis 

greičiau. Duomenų saugyklos, komplektuojamos mechaniniais diskais (angl. Hard Disc Drive 

(HDD)) daugeliu atžvilgiu jau seniai „nusileido“ vien tik Solid State Drive (SSD) diskus 

naudojančioms duomenų saugykloms. Siūlome susipažinti, kokie pagrindiniai duomenų saugyklų, 

komplektuojamų SSD diskais, privalumai ir pasvarstyti, kuriais atvejais vis dar verta rinktis HDD? 

Kol SSD technologija dar buvo vystymo stadijoje, šie diskai buvo be galo brangūs ir 

prieinami nedaugeliui. Tačiau situacija pasikeitė – SSD technologija tapo ženkliai populiaresnė, 

padidėjo gamybos mastai, ėmė mažėti SSD diskų kainos bei sparčiai augti šių diskų talpa. Taigi, 

http://www.technews.lt/portal/reviews/asrock-priziurima-sunkiasvoriu-dvikova-threadripper-1920x-pries-core-i9-7900x/
http://www.technews.lt/portal/reviews/asrock-priziurima-sunkiasvoriu-dvikova-threadripper-1920x-pries-core-i9-7900x/
https://www.bluebridge.lt/it-ziniu-centras/ssd-duomenu-saugyklos-duomenu-saugyklu-ateitis/
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ženkliai sumažėjo kainos ir gaunamos naudos santykio skirtumas tarp duomenų saugyklų 

komplektuojamų SSD arba HDD diskais. Programinės įrangos gamintojai taip pat persiorientuoja į 

SSD duomenų saugyklas, joms optimizuoja savo sprendimus bei labiau pritaiko ateities poreikiams, 

todėl netolimoje ateityje HDD diskais komplektuojamų duomenų saugyklų pritaikymo sričių 

matysime vis mažiau. 

Tad, kokie SSD diskais komplektuojamų duomenų saugyklų (AFA; All Flash Arrays) 

pagrindiniai privalumai? 

1. Naudinga talpa (angl. usable capacity). Technologinė pažanga įgalino SSD duomenų 

saugyklas, beveik neprarandant našumo, saugomus duomenis išdubliuoti ir suspausti, taip 

padidinant naudingą talpą 2-4 kartus. Šiuo metu viename SSD diske galime turėti 16 terabaitų, o 

netolimoje ateityje, kaip prognozuojama, dar dvigubai ir daugiau (palyginimui šiuo metų 

didžiausias SAS technologijos diskas yra 1,8 TB 10 krpm, o NL_SAS technologijos diskas 10TB 

7,2 krpm). 

2. Greitaveika. SSD duomenų saugyklų greitaveikos parametrai (IOPS, pralaidumas 

„throughput“, atsako laikas „latency“) yra 10 ir daugiau kartų geresnis lyginant su HDD duomenų 

saugyklomis. Jau beveik nebestebina, kad atsako laikas serveriui iš duomenų saugyklos ~1 ms 

vietoje įprastų 15-20 ms mechaniniais diskais komplektuotų duomenų saugyklų. SSD duomenų 

saugyklos lengvai pasiekia 10 0000 IOPS (input output operacijos per sekundę) kai tuo tarpu 

mechaniniais diskai komplektuojamos saugyklos įprastai pasiekia 10 000-20 000 IOPS. 

3. Matmenys. Duomenų saugyklos komplektuojamos mechaniniais diskais vietos atžvilgiu 

yra itin nepraktiškos ir užima daug vietos – pavyzdžiui duomenų saugyklai, kuri talpina 100 TB 

reikėdavo ~20 U ir daugiau vietos įrangos montavimui skirtoje spintoje. SSD saugyklų atveju į 2 U 

galima sutalpinti ~290 TB (skaičiuojama RAID apsaugota naudinga talpa), t.y. mechaninių diskų 

duomenų saugykla su palyginama naudinga talpa užimtų daugiau nei standartinė 42 U įrangos 

montavimui skirta spinta. 

4. Mažesnės sąnaudos elektrai ir aušinimui. Sunaudojamos elektros energijos ir aušinimo 

skirtumai tarp HDD ir SDD duomenų saugyklų taip pat akivaizdūs – palyginamai naudingai talpai 

pateikti, mechaniniais diskais komplektuojama duomenų saugykla jos sunaudoja apie 7 kartus 

daugiau. 

Siekdami užtikrinti sistemų greitaveiką, taupyti brangią duomenų centro vietą bei taupydami 

elektrą ir aušinimo sąnaudas, patys „Blue Bridge“ duomenų centre naudojame SSD duomenų 

saugyklas. Pastebime, kad SSD diskais komplektuojamų duomenų saugyklų ekonominę vertę vis 

labiau įžvelgia ir klientai – jau daugiau kaip metus beveik visos mūsų parduodamos duomenų 

saugyklos yra komplektuojamos tik SSD diskais, retais atvejais pasitaiko ir saugyklų 
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komplektuojamų su mechaniniais diskais (arba hibridinių, komplektuojamų SSD ir mechaniniais 

diskais) pardavimų. 

Šiuo metu dar yra sričių, kur lėti ir talpūs HDD (NL_SAS ) – vis dar optimaliausias 

pasirinkimas. Dažniausiai tai atvejai, kai nereikia greičio įvesties-išvesties operacijoms (IOPS) 

(pavyzdžiui saugoti archyvus, rezervines kopijas, audio-video medžiagą ir pan.). Visgi tikėtina, kad 

ateityje SSD taps optimalesnis pasirinkimas ir šioms situacijoms. 

SSD diskų spartus vystymasis (gaminami vis talpesni ir greitesni diskai), ateinančios naujos 

technologijos, pvz. „storage class memory“, nauji saugyklų ir serverių sujungimo būdai bei 

protokolai žymi lūžį duomenų saugyklų technologijose. Radikaliai keičiasi duomenų saugykloms 

keliami reikalavimai – ypatingas dėmesys skiriamas naudingai talpai, greitaveikai, matmenims bei 

elektros energijos ir aušinimo sąnaudoms. Pagreitis, kurį įgavo šių technologijų vystymasis – 

milžiniškas ir gamintojai artimiausiu metu žada nustebinti duomenų saugyklų technologijų 

atnaujinimais, kurie lems dar iki 1000 kartų didesnę greitaveiką ir atsparumą atminties celių 

išsidėvėjimui. 

HDD ir SSD palyginimas vertinant 100 TiB duomenų saugyklą 

Lyginami diskai, SSD – 7,68TB, SAS 600GB 15k ir SAS 1,2TB 10k. Vertinimo kriterijai: 

našumas*, užimama vieta bei elektros sąnaudas. 

 

 

* Našumas vertintas, kai I/O operacijos bloko dydis 32 kB, skaitymo/rašymo operacijų 

santykis 70/30. Reali naudinga talpa SSD atveju gali padidėti 2 – 4 kartus jei naudosime duomenų 

išdubliavimą ir kompresiją. Skaičiavimuose duomenų išdubliavimas ir kompresija nevertinti. 

 

„Samsung“ pristatė kaupiklius „SSD 860 PRO“ ir „SSD 860 EVO“ 

 Paskelbė: Topcom Data: Sau 23, 2018 

https://topcom.lt/samsung-pristate-kaupiklius-ssd-860-pro-ir-ssd-860-evo/  

„Samsung“ pristatė du naujus nešiojamus kietuosius diskus „SSD 860 PRO“ ir „SSD 860 

EVO“, kurie skirti tiek technologijų profesionalams, tiek paprastiems vartotojams. Diskai turi 

https://topcom.lt/samsung-pristate-kaupiklius-ssd-860-pro-ir-ssd-860-evo/
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naujausią 64 atminties elementų sluoksnių „V-NAND“ technologiją, todėl šios serijos talpyklos 

skirtos vartotojams, kuriems reikalingas greitas ir patikimas našumas. Pasiūlydami dar didesnį 

įrašymo greitį, talpą ir suderinamumą su kitais prietaisais, naujosios kompanijos talpyklos užima 

lyderiaujančią poziciją SATA diskų gamyboje. 

„Kasmet „Samsung“ plečia nešiojamų kietųjų diskų galimybes, o pristatydama naujuosias 

nešiojamas „SSD 860 PRO“ ir „SSD 860 EVO“ talpyklas dar kartą įrodė, kad yra šios srities lyderė. 

Naujieji diskai savyje sujungia 512Gb ir 256Gb talpas, pasižymi 64 atminties elementų sluoksnių 

„V-NAND“ technologija, 8Gb LPDDR4 judria dinamine operatyviąją atmintimi ir visiškai nauju 

MJX valdykliu. Šie diskai atlieps tiek paprastų vartotojų, tiek profesionalų poreikius“, – sakė 

Simonas Skupas, „Samsung Electronic Baltics“ vadovas Lietuvoje. 

Naujosios talpyklos užtikrins greitesnį informacijos gavimą ar perdavimą, leis savo duomenis 

pasiekti kaip įmanoma greičiau ir paprasčiau, vos tik prireikus. Naujieji išoriniai kietieji diskai 

demonstruoja itin didelį greitį ir suteiks 560 MB/s nuosekliojo rašymo ir 530 MB/s nuosekliojo 

skaitymo spartą. 

 

Pav. 5 SSD diskai 

„SSD 860 PRO“ ir „SSD 860 EVO“ talpykloms bus suteikiama net 5 metų ribota garantija 

arba iki 4,800 TBW garantija „860 PRO“ diskams ir iki 2,400 TBW „860 EVO“ diskams. 

Kietuosiuose diskuose integruotas MJX valdiklis užtikrins greitesnį bendravimą su pagrindine 

sistema. Šis valdiklis yra pakankamai galingas, todėl dirbant su šiais kietaisiais diskais galima bus 

lengvai tvarkyti specialistų naudojamas darbo stotis, tuo pačiu gerinant „Linux“ operacines sistemos 

suderinamumą. Dėl šios technologijos, šie diskai pasitarnaus inžinieriams, architektams, 

dizaineriams, finansų analitikams, mokslininkams ir t.t. 

Profesionalams skirtus „SSD 860 PRO“ kaupiklius galima rinktis iš 256GB, 512GB, 1TB, 

2TB ir 4TB talpos su 4TB atmintimi, kurioje telpa net iki 114,5 val. 4K Ultra HD raiškos video 

https://topcom.lt/wp-content/uploads/2018/01/ssd.jpg
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medžiagos. Įprasto 2.5“ formato  kietasis diskas idealiai tinka stacionariems ir nešiojamiems 

kompiuteriams, darbo stotims ir tinklinėms duomenų saugykloms. 

Paprastiems vartotojams skirti „SSD 860 EVO“ kietieji diskai rinkoje pasirodys 250GB, 

500GB, 1TB, 2TB ir 4TB talpos. Įprasto 2.5“ formato diskai skirti naudoti stacionariems ir 

nešiojamiems kompiuteriams, mSATA ir M.2 formato kaupikliai – itin ploniems kompiuteriniams 

įrenginiams. Šis kietasis diskas dėl pažangios „Samsung Intelligent TurboWrite“ technologijos turi 

iki šešių kartų ilgesnę veikimo trukmę nei jo pirmtakai, o rašymo ir skaitymo greičiai siekia iki 550 

MB/s ir 520 MB/s.  

„Samsung“ pristatė naujus itin našius diskus „970 PRO“ ir „970 EVO“ 24.04.2018 

http://www.samsung.com/lt/news/local/samsung-pristate-naujus-itin-nasius-diskus-970-pro-

ir-970-evo/  

 

Pav. 6 SSD diskai su M.2 jungtimi 

„Samsung“ pristatė du naujus trečios kartos kietųjų diskų serijos (SSD) kaupiklius „970 PRO“ 

ir „970 EVO“. Nuo 2015 m., kuomet bendrovė pirmą kartą išleido vartotojams skirtą NVMe 

standarto kietąjį diską, „Samsung“ ir toliau efektyviai gerina tiek technologijų profesionalams, tiek 

paprastiems vartotojams skirtus vidinius kaupiklius. Naujosios serijos SSD diskai ir toliau leis 

mėgautis greitesniu duomenų siuntimu tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek specialistų 

naudojamose darbo stotyse. 

„Vos į rinką įsiveržus NVMe standartą palaikantiems kietiesiems diskams, „Samsung“ šioje 

srityje užėmė lyderiaujančią poziciją. Pristatydama naujausias SSD diskų versijas versijas „970 

PRO“ ir „970 EVO“, bendrovė dar kartą įrodė, kad geba kurti su šia sritimi susijusias reikšmingas 

inovacijas bei toliau plečia šių diskų galimybes bei taip gerina vartotojų patirtis kaupiant ir saugant 

duomenis“, – sakė Miroslavas Ramanavičius, „Samsung Electronics Baltics“ buitinės elektronikos 

pardavimų vadovas. – „Naujoji diskų serija atitinka aukščiausią NVMe protokolą palaikančių 

kaupiklių standartą ir užtikrina dar nešesnį veikimą, patikimumą ir didžiausią talpą šios klasės SSD 

kategorijoje.“ 

http://www.samsung.com/lt/news/local/samsung-pristate-naujus-itin-nasius-diskus-970-pro-ir-970-evo/
http://www.samsung.com/lt/news/local/samsung-pristate-naujus-itin-nasius-diskus-970-pro-ir-970-evo/
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Naujieji kaupikliai „970 PRO“ ir „970 EVO“ palaiko M.2 jungtį ir naudoją naujausią PCIe 

Gen 3.0x4 sąsają. Ši kietųjų diskų serija maksimaliai išnaudoja NVMe standartui būdingus 

privalumus – užtikrina greitesnį didelių duomenų kiekio perdavimą, įskaitant 3D, 4K grafikos 

darbus, aukščiausios kokybės žaidimus ir kitus didelės apimties duomenis. 

Profesionalams skirti „970 PRO“ demonstruoja itin greitą našumą ir suteikia iki 2700 MB/s 

nuosekliojo rašymo ir 3500 MB/s nuosekliojo skaitymo spartą[1]. Tuo tarpu paprastiems 

vartotojams skirtas „970 EVO“ užtikrins 3500 MB/s nuosekliojo skaitymo ir 2500 MB/s 

nuosekliojo rašymo greitį[2]. Dėka naujausios „V-NAND“ technologijos ir naujo dizaino „Phoenix“ 

valdiklio, nuosekliojo rašymo greitis yra net 30 proc. didesnis nei jo pirmtakuose[3]. Dėl pažangios 

„Samsung Intelligent TurboWrite“ technologijos, kurios maksimalus disko talpos dydis yra 78 

GB[4], „970 EVO“ kaupiklis išsiskiria savo rašymo greičiu. 

Patvarumu ir patikimumu pasižyminčioms „970 PRO“ ir „970 EVO“ talpykloms bus 

suteikiama 5 metų[5] arba iki 1200 terabaitų[6] garantija. Dėl naujųjų diskų ilgaamžiškumo, jiems 

taikoma net 50 proc. ilgesnė garantija, nei senesnės kartos modeliams[7]. 

Įrenginiuose integruota „Dynamic Thermal Guard“ technologija stebi ir palaiko idealią disko 

darbo temperaturą, taip apsaugodama įrenginį nuo perkaitimo, o šilumos paskirstytojas ir nikeliu 

padengtas valdiklis dar labiau sumažina SSD temperaturą veikimo metu. 

„970 PRO“ ir „970 EVO“ taip pat užtikrina didesnį sistemos projektavimo lankstumą didelės 

spartos kompiuterių sistemoms. Pasiūlydama įvairias didelės talpos galimybes kompaktiškame M.2 

formato talpiklyje, įskaitant vienakryptį 2TB „970 EVO“ modelį, naujosios serijos diskai užtikrina 

patogų informacijos saugojimą įvairiuose įrenginiuose. 

Paprastiems vartotojams skirtas „970 EVO“ kietasis diskas rinkoje pasirodys 250GB, 500GB, 

1TB ir  2TB [8] talpos, o profesionalams skirtas „970 PRO“ 512GB ir 1TB talpos. Kietieji diskai 

prekyboje pasirodys jau nuo gegužės 7 dienos. Daugiau informacijos apie produktus galima rasti 

čia: www.samsung.com/SSD. 

Pagrindinės specifikacijos 

Kategorija 970 PRO 970 EVO 

Sąsaja PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 

Formatas M.2 (2880) 

Atmintis Samsung 64L V-NAND 2-bit MLC 
Samsung 64L V-NAND 3-bit 

MLC 

Valdiklis Samsung Phoenix valdiklis 

Laikinoji atmintis 
1GB LPDDR4 DRAM (1TB) 

512MB LPDDR4 DRAM (512GB) 

2GB LPDDR4 DRAM (2TB) 

1GB LPDDR4 DRAM (1TB) 
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512MB LPDDR4 DRAM 

(250GB/500GB) 

Talpa 512GB ir 1TB 250GB, 500GB, 1TB ir 2TB 

Nuoseklaus 

skaitymo/rašymo 

greitis 

Iki 3,500/2,700 MB/s Iki 3,500/2,500 MB/s 

Atsitiktinio skaitymo/ 

rašymo greitis 
Iki 500,000/500,000 IOPS Iki 500,000/480,000 IOPS 

Miego režimas 5mW 

Valdymo programinė 

įranga 
Samsung Magician Software 

Duomenų šifravimas Class 0 (AES 256), TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) 

Įrašytų baitų skaičius 
1,200TB (1TB) 

600TB (512GB) 

1,200TB (2TB) 

600TB (1TB) 

300TB (500GB) 

150TB (250GB) 

Garantija 5 metų ribota garantija* 

 

* 5 metų ribota arba 1,200 TBW garantija 

Apie „Samsung Electronics“ 

[1] „970 PRO“ ir „970 EVO“ veikimas gali skirtis, priklausomai nuo SSD programinės 

įrangos versijos, sistemos techninės įrangos ir konfiguracijų. Rezultatų matavimai remiasi IOmeter 

1.1.0. *Testo sistemos konfigūracija: Intel Core i7-7700K CPU @4.2GHz, DDR4 2400MHz 32GB, 

OS-Windows 10 Built 10240, Chipset–ASUS PRIME Z270-A. 

[2] Rašymo ir skaitymo greičio veikimas gali skirtis priklausomai nuo SSD’ programinės 

įrangos versijos, sistemos techninės įrangos ir konfiguracijos. Rezultatų matavimai remiasi IOmeter 

1.1.0. Rašymo matavimai pagrįsti „Intelligent TurboWrite“ technologija. Dėl „Intelligent 

TurboWrite“ technologijos nuoseklūs rašymo veiksmai  250 GB talpos diskuose trunka 300 MB/s, 

500 GB - 600 MB/s, 1 TB - 500 MB/s, o 2 TB – 1,250 MB/s. Dėl „Intelligent TurboWrite“ 

technologijos atisitiktiniai rašymo veiksmai 250GB talpos diskuose trunka 80,000 IOPS, 500 GB - 

160,000 IOPS,  1TB ir 2TB - 300,000 IOPS. *Testo sistemos konfigūracija: Intel Core i7-7700K 

CPU @4.2GHz, DDR4 2400MHz 32GB, OS-Windows 10 Built 10240, Chipset–ASUS PRIME 

Z270-A 
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[3] Nuoseklaus rašymo greičiai, lyginant su „Samsung 960 PRO“ ir „960 EVO“, atitinkamai 

išaugo nuo 29% iki 30%. 

[4] 970 EVO „Intelligent TurboWrite“ technologijos užimamas dydis priklauso nuo SSD 

disko talpos: 250 GB modelyje - 13 GB, 500 GB modelyje - 22 GB, 1TB modelyje -  42 GB, 2TB 

modelyje – 78 GB. Daugiau informacijos apie TurboWrite, sužinosite www.samsungssd.com. 

[5] 5 metų ribota garantija arba 1200 TBW garantija. Daugiau informacijos apie garantiją 

vartotojas ras garantiniame lape, kuris yra įrenginio pakuotėje. 

[6] TBW: iš viso įrašytų baitų. „970 PRO“ TBW garantija: 512 GB modeliui - 600 TB, 1 TB 

modeliui - 1200 TB TBW: iš viso įrašytų baitų. 

TBW: iš viso įrašytų baitų. „970 EVO“ TBW garantija: 250 GB modeliui – 150 TB, 500 GB 

modeliui - 300 TB, 1 TB modeliui – 600 TB, 2 TB modeliui – 1200 TB. 

[7] Lyginant su „960 EVO“ ir „960 PRO“ naujųjų diskų garantija padidėjo 50 proc. 

[8] 1GB=1,000,000,000 baitai pagal IDEMA. Dalis disko atminties gali būti naudojama 

sistemos ir priežiūros failų saugojimui, todėl tikroji talpa gali šiek tiek skirtis nuo tos, kuri parašyta 

ant įrenginio pakuotės. 

Pramonės skaitmeninimas „Pramonė 4.0”. 

Pramonė jau patyrė tris revoliucijas. Pirmąją – atsiradus garo mašinai, antrąją – elektrai ir 

konvejeriams, o trečiąją – kompiuteriais valdomam gamybos procesui. 

Ketvirtoji pramonės revoliucija, sugalvota vokiečių ir pavadinta prekiniu ženklu „Industrie 

4.0“, yra naudojamas terminas ne vienoje šalyje. Tai bendromis verslo, vyriausybės, pramonės ir 

mokslo pastangomis sukurta platforma, kuri turi padėti įmonėms įsidiegti inovacijas į jų gamybos 

procesus. 

Lietuvoje Pramonė 4.0 turėtų paskatinti ir padėti visų Lietuvos pramonės sektorių įmonėms 

diegti skaitmenines technologijas, dalintis geraisiais technologijų įsisavinimo pavyzdžiais, atverti 

finansavimo kanalus, taip pat formuoti modernią švietimo ir mokymo sistemą, progresyvią 

socialinės apsaugos sistemą. 

„Pramonės 4.0“ receptas – automatizuoti gamybą, o darbuotojus – išmokyti programuoti robotus. 

„Šiandien niekas neabejoja, kad skaitmeninė transformacija gamybinius procesus padarys 

skaidresnius, lengvai valdomus ir optimizuojamus. Taip pat sudarys sąlygas pramonei akivaizdžiai 

padidinti produktyvumą ir sumažinti išteklių naudojimą visuose vertės kūrimo grandinės etapuose. 

Jau dabar skaitmeninės technologijos dramatiškai keičia įvairių prekių ir paslaugų kūrimo, gamybos 

ir pardavimo pobūdį. Todėl neabejotinai formuos ir ateities rinkas bei verslo modelius.“ Gintaras 

Vilda, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA direktorius. 
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Skaitmenizavimo procesų diegimas itin aktualus skaitmeninės gamybos, išmaniųjų 

technologijų, skaitmeninės fotonikos, didžiųjų duomenų, pramoninio interneto, robotikos 

sektoriams. 

Europos inžinerinės pramonės darbdaviai ir darbuotojai (atstovaujami Europinių organizacijų 

CEEMET ir „IndustryAll“) vienbalsiai sutaria, kad vienas didžiausių skaitmeninimo nulemtų 

iššūkių, su kuriais susiduria Europos pramonė, yra tinkamų darbuotojų įgūdžių, žinių ir 

kompetencijos užtikrinimas. Šiame pareiškime teigiama, kad būtina sukurti švietimo ir mokymo 

sistemas, kurias taikant mokymas atitiktų sparčiai evoliucionuojančius darbo rinkos poreikius, ypač 

įmonėms patiriant gilų ir spartų skaitmeninimo procesą. Tad norint pasiekti gerą profesinio 

orientavimo ir mokymo kokybę lemiamu veiksniu taps bendradarbiavimas tarp švietimo ir mokymo 

paslaugų teikėjų bei pramonės atstovų.  

Vis dėlto lieka visiškai neaišku, kokių įgūdžių paklausa po keleto metų bus didžiausia, 

kadangi tiksliai nėra žinomi poreikiai, daugiausia mokoma įgūdžių, kaip duomenų analizė, kuri 

vėliau gali būti tobulinama. 

 

Mokymo elementas. 8.2.2. Kompiuterių gamybos rinkos plėtra 

 

Kompiuterių gamybos rinkos statistiniai ir ekonominiai rodikliai. 

Kompiuterių gamybos rinkos plėtra. Darbo jėgos paklausos ir pasiūlos prognozė kompiuterių 

gamybos sektoriuje. 

Rinkos tyrimų bendrovės neturi galimybės suskaičiuoti, kiek įrenginių parduodama 

galutiniams vartotojams. Todėl skaičiuojama, kiek įrenginių iš gamintojų užsako pardavėjai. 

Kompiuterių pardavimai pasaulyje. 
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Pav. 7 Kompiuterių pardavimai nuo 2006 m. mažėja. 

Kietųjų diskų (HDD / SSD) pardavimų prognozės visame pasaulyje nuo 2015 m. Iki 2021 m. 

(Milijonais) 

 

Pav. 8 Kietųjų diskų pardavimų tendencijos 

Pasaulinių pardavėjų nešiojamų kompiuterio siuntiniai nuo 2011 m. Trečiojo ketvirčio iki 

2018 m. I ketvirčio (milijonais) 
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Pav. 9 Išmaniųjų telefonų siuntos ir prognozės. 

Rinkos tyrimų duomenimis asmeninių kompiuterių pardavimai mažėja jau ne vienerius metus. 

Tuo tarpu išmaniųjų telefonų rinka startavusi apie 2006 m. kiekvienais metais tik auga.  

Skaičiuojama, kad 5 didžiausi kompiuterių gamintojai dalinasi apie 70% rinkos. Rinkos 

lyderiai yra HP ir „Lenovo“.  

 

Pav. 10 Kompiuterių pardavimai pasaulyje 
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Mokymo elementas. 8.2.3. Įgytų žinių pritaikymas profesinio rengimo procese. Įskaita už 

bendruosius modulius 

 

Profesijos mokytojo rengiamas projektas “Kompiuterių derinimo ir remonto naujovių ir 

plėtros tendencijų pritaikymas profesinio rengimo procese“. 

Forma. 

 

MOKYTOJO ATASKAITA 

Ši savarankiško darbo užduotis padės Jums sisteminti informaciją apie aplankytų įmonių 

technologinio proceso organizavimą, prisiminti svarbias temas, kurias turėtumėte aptarti lankomose 

įmonėse, prisiminti pavyzdžius, kuriuos bus galima aptarti su kolegomis ir įgyvendinti profesiniame 

mokyme. 

Vizitų įmonėse metu kiekvieno klausimo svarbius aspektus pasižymėkite Profesijos 

dienoraštyje. Ši informacija bus reikalinga pildant Mokytojo ataskaitą. 

Mokytojo ataskaitoje nereikia aprašinėti visko ką Jūs matėte įmonėse. Informacija turi būti 

selektyviai atrinkta – glausta, konkreti ir naudinga. 
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Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas sektoriuje „Aplinkosauga, 

Gamyba ir perdirbimas, Inžinerija ir inžinerinės profesijos“ 

Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mokytojo vardas, pavardė 

 
 

Atstovaujama profesinio mokymo įstaiga 

 
 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

 
 
 
 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS 
 

Įgytų žinių pritaikymas profesinio rengimo procese 

 
PROJEKTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------ 

(data) 
 

Vilnius  
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Eil. 

Nr. 

Mokytojo ataskaitos klausimas 
   

1. Apibūdinkite aplankytos įmonės 

kompiuterių derinimo ir remonto 

technologinių procesų 

organizavimo principus. 

 
(aprašykite kelis pastebėtus 

pagrindinius technologinių procesų 

organizavimo principus, atliekamas 

technologines operacijas) 

 

Apibendrinimas:  

2. Kokios / kaip įmonėje 

taikomos kokybės kontrolės 

procedūros? 
 

(aprašyti aplankytose įmonėse 

taikomus kokybės kontrolės procesus, 

standartus ir t.t.) 

 

Apibendrinimas:  

3. Kokią technologinę įrangą 

kompiuterių derinimui ir 

remontui naudoja įmonė? 
 

(išvardinkite įmonėje naudojamą 

naujausią technologinę įrangą) 

 

Apibendrinimas:  

4. Kokius kvalifikacijos 

reikalavimus įmonė taiko 

darbuotojams? 
 

(pasirinkite 3 skirtingas technologines 

operacijas atliekančius  darbuotojus ir 

aprašykite jiems taikomus 

kvalifikacijos reikalavimus) 

 

Apibendrinimas:  

5. Įmonės pažangi patirtis, 

naujovės, perspektyvos. 
 

(aprašykite tik aktualius profesinio 

mokymo sistemai aspektus) 

 

Apibendrinimas:  
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Kuo konkrečiai mokymasis Jums buvo naudingas: 

 

 

 

 

Mokytojas: 

 

Data, parašas 

 

MOKYTOJO ATASKAITOS VERTINIMO KRITERIJAI: 

1. Aprašyti 3-4 pagrindiniai įmonėse technologinių procesų organizavimo principai, 

atliekamos pagrindinės technologinės operacijos. Pateiktas apibendrinimas. 

2. Aprašyti įmonėse naudojamų paslaugų kokybės kontrolės procesai, standartai, kitos 

priemonės. Pateiktas apibendrinimas. 

3. Išvardinta įmonėse naudojama naujausia technologinė įranga. Pateiktas apibendrinimas. 

4. Įvardinti 3 skirtingas technologines operacijas (pasirinktinai)atliekančių darbuotojų 

kvalifikaciniai reikalavimai. Pateiktas apibendrinimas. 

5. Atskleisti profesinio mokymo sistemai svarbūs, aktualūs aspektai. Pateiktas 

apibendrinimas. 

6.Ataskaitoje informacija pateikta glaustai, struktūruotai, apmąstyta vizitų metu įgyta patirtis. 

  



25 
 

SPECIALUSIS MODULIS S.8.1. KOMPIUTERIŲ TECHNINĖS DALIES 

KOMPLEKTAVIMAS, MONTAVIMAS, DERINIMAS, PRIEŽIŪRA IR REMONTAS 

 

Mokymo elementas. 8.1.1. Kompiuterių techninės dalies komplektavimo, montavimo, 

derinimo, priežiūros bei remonto planavimas ir organizavimas 

 

Įmonės dokumentai (konfidencialumo sutartis, darbų saugos instrukcijos).  

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija.  

Vis gausėja žmonių, dirbančių kompiuteriais visą darbo dieną. Kartu didėja ir nerimas dėl 

kompiuterių vartotojų sveikatos. Pastebėta, kad kompiuterių naudojimas neigiamai veikia regėjimą, 

kaulų ir raumenų būklę, dažnai pažeidžiamas stuburas, ypač kaklo srityje. 

Siekiant produktyviai dirbti ir išvengti neigiamo poveikio sveikatai, svarbu tinkamai įrengti 

darbo vietą.  Europos Sąjungoje darbo vietų ergonomiką reglamentuoja speciali ES direktyva 

90/270/EC, kurios turi laikytis visos ES narės, taip pat ją papildanti ISO-9241 norma, kurioje 

atkreipiamas dėmesys ir į darbo vietos baldus bei įrangą, darbuotojo sėdėseną. Lietuvoje galiojanti 

higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“ 

reglamentuoja kompiuterinės darbo vietos įrengimą ir darbo su kompiuteriu saugos reikalavimus. 

Patalpa 

Lietuvos higienos normoje HN 32:2004 nurodoma, kad vienai darbo vietai su kompiuteriu 

turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės, taip pat 

vietos laisvai judėti. Jei kabinete yra daugiau, nei viena darbo su kompiuteriu vieta, atstumas tarp 

videoterminalo ekrano ir kito užpakalinio paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai, tarp 

šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 metro. 

Darbo stalas ir kėdė 

Darbo stalas turi būti pakankamai didelis, kad būtų galima patogiai išdėstyti displėjų, 

klaviatūrą, dokumentus ir kitus būtinus įrenginius. Kadangi žmonės yra skirtingo ūgio, 

pageidautina, kad kompiuterio stalo aukštis būtų reguliuojamas. Tai padeda išlaikyti tinkamą 

laikyseną ir leidžia darbuotojui pritaikyti stalą pagal savo poreikius. 

Kompiuterio stalas turėtų turėti du lygius, kiekvieno jų aukštis turi būti reguliuojamas atskirai. 

Viename lygyje turi būti monitorius, kitame – klaviatūra ir pelė. Itin svarbi klaviatūros ir pelės 

lentyna, nes ji sudaro sąlygas sėdėti patogioje padėtyje, mažina neigiamą kompiuterio poveikį 

sveikatai. Klaviatūros lentyna leidžia vartotojui pritaikyti paviršiaus kampą taip, kad riešai ir 

alkūnės būtų neutralioje padėtyje arba spausdinant šiek tiek palinkę žemyn. 

Stalo aukštis turi atitikti kėdės aukštį: atstumas nuo kėdės iki stalo viršaus turi būti toks, kad 

dirbant nereikėtų pasilenkti arba kelti rankų. Darbo kėdė turi būti stabili, leidžianti darbuotojui 
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lengvai ir laisvai judėti bei pasirinkti patogią kūno padėtį. Kėdė turi turėti bent penkias reguliavimo 

sritis: aukštį, nugaros atramą, nugaros atramos pasvirimą, rankų atramas. Gerai parinkta ir tinkamai 

sureguliuota darbo kėdė pati savaime skatina taisyklingą sėdėjimą. Naudojantis netinkama kėde, 

darbuotojo nugaros ir kojų raumenis veikia nepageidautinas statinis krūvis. Sėdint stabilią kūno 

padėtį palaiko liemens, pečių ir kaklo raumenys. Nesiliaujant statinei įtampai, šie raumenys blogiau 

aprūpinami krauju, jie nuvargsta ir skauda. Moderni ir ergonomiška kėdė yra būtinybė, paremta 

žmogaus fiziologiniais poreikiais ir darbo efektyvumo sumetimais. 

Kompiuterinė įranga 

Bene didžiausias neigiamo kompiuterio poveikio žmogaus organizmui kaltininkas yra 

monitorius. Šiuolaikinių (skystųjų kristalų) monitorių ekranas yra plokščias, ir tai leidžia nustatyti 

kokybiškesnį vaizdą. Didesnio diametro monitoriai leidžia pasiekti didesnę skiriamąją gebą. 

Lietuvos higienos normoje HN32:2004 nurodoma, kad visi darbe naudojami videoterminalo 

įrenginiai turi būti nepavojingi darbuotojų sveikatai ir pažymėti „CE“ ženklu, patvirtinančiu jų 

atitiktį. 

Atstumas nuo darbuotojo akių iki monitoriaus ekrano turėtų būti ne mažesnis nei 40 cm, 

paprastai 45–75 cm; tai priklauso nuo monitoriaus įstrižainės. Ženklai vaizduoklyje turi būti ryškaus 

kontūro, lengvai skaitomi. Vaizdas ekrane turi būti stabilus ir nemirgantis, be akinančių blyksnių ir 

atspindžių, kad darbuotojui nesukeltų nemalonių pojūčių bei akių nuovargio. Siekiant išvengti 

blyksnių ir šviesos atspindžių, monitorių reikia pastatyti statmenai į langą arba truputį palenkti 

ekraną žemyn. Languose ar šalia jų įtaisomos priemonės, leidžiančios sumažinti krentantį į darbo 

vietą šviesos srautą. 

Klaviatūros vietos aukštis turi būti toks, kad leistų išlaikyti taisyklingą kūno laikyseną, 

išvengti plaštakų, riešų ir pečių juostos nuovargio. Pelę reikia laikyti švelniai ir be įtampos, per 

daug nespaudžiant. Ranka turi būti atsipalaidavusi, pirštai laisvi. Svarbu parinkti tinkamą pelės 

dydį: ji turi tilpti į delną taip, kad pirštais būtų nesunku ir patogu pasiekti klavišus. Kad darbas su 

pele būtų efektyvesnis ir kuo mažiau judėtų plaštaka bei riešas, naudojamas kokybiškas pelės 

kilimėlis. Svarbu, kad pelė būtų švari. Nuolatinis nešvarumų šalinimas užtikrina tinkamą įtaiso 

funkcionavimą ir iki minimumo sumažina riešų bei plaštakų judesius. 

Klaviatūra turi būti atskirta nuo displėjaus ir pakreipta taip, kad būtų patogu dirbti, 

išvengiama plaštakų ir rankų nuovargio. Jos paviršius turi būti matinis, be akinančių atspindžių, 

simboliai lengvai įskaitomi. Dirbant klaviatūra, plaštaką, riešus ir alkūnes reikia laikyti tiesiai. 

Klaviatūra ir pelė turi būti viename aukštyje. 

Darbo ir poilsio režimas 

Darbuotojo sveikatai įtakos turi ne tik tinkamas darbo vietos įrengimas, bet ir darbo bei 

poilsio režimas. Lietuvos higienos normoje HN 32:2004 nurodoma, kad darbdavys privalo 
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suplanuoti darbuotojo darbą taip, kad kasdien dirbant prie vaizduoklio būtų periodiškai daromos 

pertraukos, įskaitomos į darbo laiką, arba būtų keičiama darbo veikla ir sumažinamas darbo prie 

vaizduoklio krūvis. Nepertraukiamai dirbti prie kompiuterio galima ne daugiau kaip valandą.  

Dirbant 12 valandų darbo dieną, specialios pertraukos pirmosiomis 8 darbo valandomis nustatomos 

pagal 8 val. darbo pamainos režimą, likusias 4 val. po kiekvienos darbo valandos daroma 15 min. 

pertrauka. 

Nuovargiui ir įtampai mažinti per pertraukas ir pasibaigus darbui rekomenduojama atlikti 

specialius pratimus akims, rankoms, kojoms, rankoms, kaklui, nugarai. Jie ne tik padeda 

atpalaiduoti raumenis, bet ir pagerina „dirbančių“ raumenų, sausgyslių ir sąnarių kraujo apytaką. 

http://www.darbuotoju.sauga.info/darbuotojo-dirbancio-su-kompiuteriu-ir-kopijavimo-

aparatu-saugos-ir-sveikatos-instrukcija.html  

Konfidencialumo sutartis 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 2017-07-01 

Teisingas informavimas ir konfidencialios informacijos apsauga. 25 straipsnis 

Darbo sutarties šalys privalo viena kitai laiku pranešti apie bet kokias aplinkybes, galinčias 

reikšmingai paveikti sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. Ši informacija turi būti pateikta 

teisinga, nemokamai ir darbo sutarties šalių nustatytais protingais terminais. 

Darbo sutarties šalies kitai darbo sutarties šaliai šio kodekso, kitų darbo teisės normų ar 

sutarčių nustatytais atvejais perduodami dokumentai (pranešimai, prašymai, sutikimai, 

prieštaravimai ir kita) ir kita informacija turi būti pateikiami raštu. Dokumentų ir informacijos 

tinkamu pateikimu raštu laikomi tie atvejai, kada duomenys perduodami įprastai naudojamomis 

informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kita) su 

sąlyga, kad įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat 

sudarytos protingos galimybės ją išsaugoti. Jeigu darbo sutarties šalis nurodo pagrįstas abejones dėl 

šių abiejų sąlygų buvimo, įrodyti, kad jos buvo sudarytos, privalo darbdavys. 

Darbo sutartis ir darbo teisės normos turi būti išdėstytos lietuvių kalba arba lietuvių kalba ir 

kita sutarties šalims priimtina kalba. 

Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais informacija turi būti perduota lietuvių kalba. 

Prie jos gali būti pridedami vertimai į vieną ar kelias kalbas. 

Pareigą saugoti konfidencialią informaciją (informaciją, kuri laikoma komercine (gamybine), 

profesine, valstybės ar tarnybos paslaptimi) ir atsakomybę už jos pažeidimą reglamentuoja 

įstatymai. Šio kodekso nustatyta tvarka darbo sutarties šalys gali sudaryti papildomus susitarimus 

dėl konfidencialios informacijos apsaugos. 

 

 

http://www.darbuotoju.sauga.info/darbuotojo-dirbancio-su-kompiuteriu-ir-kopijavimo-aparatu-saugos-ir-sveikatos-instrukcija.html
http://www.darbuotoju.sauga.info/darbuotojo-dirbancio-su-kompiuteriu-ir-kopijavimo-aparatu-saugos-ir-sveikatos-instrukcija.html
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Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos. 39 straipsnis 

Darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, kad darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir 

pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims 

neatskleis tam tikros iš darbdavio ar dėl atliktos darbo funkcijos gautos informacijos, kurią darbo 

sutarties šalys savo susitarime dėl konfidencialios informacijos apsaugos įvardys konfidencialia. 

Konfidencialia informacija negali būti laikomi duomenys, kurie viešai prieinami, taip pat 

duomenys, kurie pagal teisės aktus ar pagal jų paskirtį negali būti laikomi konfidencialiais ar kurių 

apsaugai darbdavys nesiima protingų priemonių. Konfidencialios informacijos atskleidimo 

draudimas netaikomas, kai informacija teikiama valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai 

apie darbdavio daromus darbo ar kitų teisės normų pažeidimus, taip pat kai informacija teikiama 

teismui ar kitam ginčus nagrinėjančiam organui. 

Susitarime dėl konfidencialios informacijos apsaugos turi būti apibrėžti konfidencialią 

informaciją sudarantys duomenys, susitarimo dėl konfidencialios informacijos apsaugos galiojimo 

terminas, darbdavio pareigos padedant darbuotojui išsaugoti šios informacijos slaptumą. Darbo 

sutarties šalys gali sulygti dėl netesybų už šio susitarimo nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą. 

Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos galioja vienus metus po darbo santykių 

pasibaigimo, jeigu darbo sutarties šalys nesusitaria dėl ilgesnio termino. 
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Sutarties pavyzdys. http://www.dskonsultacijos.lt/  

KONFIDENCIALUMO SUTARTIS NR. ....  
 

20.... m. .............................. mėn. .... d. 

.................................................. 
(miestas) 

 

Įmonės pavadinimas: ........................................................... (toliau – „Bendrovė, Darbdavys“) 

  

ir  

 

Vardas, pavardė: .................................................................. (toliau – „Darbuotojas“), 

 

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, 

 

kadangi Darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas Bendrovėje, sužino konfidencialios informacijos 

apie Bendrovę ir jos Klientus, 

kadangi Darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas Bendrovėje, įgyja informaciją, žinias bei įgūdžius, 

kurie lemia Bendrovės konkurencinį pranašumą ir/arba savitumą bei išskirtinumą rinkoje palyginti su 

kitomis toje pačioje srityje veikiančiomis konkuruojančiomis bendrovėmis, 

kadangi Darbuotojui, perėjus dirbti į konkuruojančią bendrovę, pastaroji arba Darbuotojas 

(priklausomai nuo Darbuotojo ir konkuruojančios bendrovės susitarimo sąlygų) nepagrįstai praturtėtų 

Bendrovės sąskaita, o Bendrovė patirtų aiškius ir pagrįstus Darbuotojo mokymo, ugdymo, žinių ir darbo 

metodų arba know-how suteikimo bei atskleidimo, įgūdžių vystymo ir tobulinimo kainos dydžio nuostolius, 

kadangi Darbuotojas, dirbdamas konkuruojančioje, bendrovėje nepriklausomai nuo savo valios 

tiesiogiai arba netiesiogiai naudotų žinias, informaciją ir įgūdžius, kuriuos įgijo dirbdamas Bendrovėje, o tai 

nepagrįstai pagerintų konkuruojančios bendrovės padėtį, 

todėl, atsižvelgdamos į nurodytas prielaidas, žemiau nurodytomis sąlygomis, nuostatomis ir 

pasižadėjimais susitarėme ir sudarėme šią konfidencialumo sutartį (toliau – „Sutartis“): 

 

1. Terminų apibrėžimas: 

1.1. „Konfidenciali informacija“ šios Sutarties tikslais reiškia: 

1.1.1. Bendrovės komercines paslaptis: 

1.1.1.1. informaciją apie Bendrovės darbuotojams mokamą darbo 

užmokestį, Bendrovės pajamas, išlaidas, Bendrovės vykdomus projektus ir jų apimtis, 

visą Bendrovės finansinę informaciją; 

1.1.1.2. Bendrovės Klientų, tiekėjų, partnerių sąrašus, pardavimo ir 

pirkimo sąlygas, sutartis, pardavimų kainas, produktų bei paslaugų savikainą, 

pardavimų metodus, valdymo ataskaitas, valdymo principus; 

1.1.1.3. informaciją apie Bendrovės Klientus ir Klientų Bendrovei už 

teikiamas paslaugas mokamą mokestį ir jo dydį, Klientams taikomas nuolaidas, 

Bendrovės bei Klientų apyvartą (pajamas), pelną, Bendrovės ir Klientų gaunamas 

nuolaidas iš paslaugų teikėjų ir prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjams bei prekių 

tiekėjams mokamą užmokestį; 

1.1.1.4. bet kokią kitą Bendrovės ar jos Klientų komercinę, finansinę, 

teisinę, techninę informaciją, taip pat informaciją, susijusią su Bendrovės ar jos 

Klientų vystymosi ir valdymo politika, technologijomis, sutartimis, marketingu ir 

verslo vystymo planais, know-how; 

1.1.1.5. visą kitą Bendrovės Klientų pateiktą ar su Klientais dirbant 

sužinotą informaciją; 

http://www.dskonsultacijos.lt/
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1.1.1.6. informaciją, įskaitant slaptažodžius ir apsaugos kodus, susijusią 

Bendrovės biuro apsaugos sistema; 

1.1.1.7. bet kokius Bendrovės, jos Klientų ar tiesiogiai Darbuotojo 

naudojamus vartotojo vardus, slaptažodžius ir kitokio pobūdžio apsaugos kodus ir 

kitas apsaugos priemones; 

1.1.1.8. bet kokius Bendrovės ir jos Klientų buhalterinius duomenis ir 

finansinius dokumentus, ypač dokumentus apie turtą, prekių atsargas, apyvartą, 

bankines operacijas, tarptautinius atsiskaitymus, įplaukas ir pajamas, valiutos atsargas, 

įplaukas į sąskaitą ar grynuosius pinigus, paskolas, palūkanas, Bendrovės ir jos 

Klientų finansinę būklę, biudžetus, išskyrus apibendrintą informaciją, kuri pateikiama 

valstybės institucijoms finansinės atskaitomybės forma; 

1.1.1.9. žinias apie kainų struktūrą, kaštus, vidaus kainynus ir tarifus, 

nuolaidas, planus dalyvauti konkursuose, aukcionuose, pasiūlymus konkursams ir 

susijusią medžiagą; 

1.1.1.10. naujas idėjas, techninius pavyzdžius, prekių ženklus, žinias apie 

apsirūpinimą kompiuterinėmis programomis, programiniais produktais, esamą 

Bendrovės techninę bazę, bet kokią techninę informaciją ir dokumentaciją; 

1.1.1.11. bet kokius komercinius ketinimus ir kontaktus tiek su esamais, 

tiek su galimais Klientais ar partneriais; 

1.1.1.12. bet kokią kitą informaciją, kurią Bendrovė vykdydama veiklą 

gauna iš Klientų ar partnerių; 

1.1.1.13. taip pat kitą informaciją, kuriai yra suteiktas konfidencialios 

informacijos ar komercinės paslapties statusas pagal Bendrovės vidaus dokumentus ar 

Bendrovės sudarytas sutartis; 

1.1.2. bet kokią kitą informaciją, kuria disponuoja Darbdavys ar kuri yra Darbdavio 

biuruose, jei jos atskleidimas gali sukelti neigiamą poveikį Darbdavio, jo Klientų, o taip pat visų 

jų darbuotojų veiklai ar reputacijai; 

1.1.3. bet kokią kitą informaciją, kuri turi tikrą ar potencialią komercinę vertę dėl to, 

kad jos nežino Tretieji asmenys. 

Konfidencialiai informacijai nepriskiriama informacija, kuri jos paskelbimo metu Darbuotojui buvo 

viešai prieinama visuomenei arba tapo viešai prieinama ne dėl Darbuotojo veikos. 

1.2. „Informacijos laikmena“ – Konfidencialios informacijos užfiksavimas bet kokiu būdu ir 

priemonėmis, prieinamais tiek šios Sutarties pasirašymo dieną, tiek išrastus vėliau, jeigu jais galima 

perduoti informaciją kitam asmeniui. 

1.3. „Klientai“ – bet kokie asmenys, kuriems Darbdavys teikia atitinkamas paslaugas, atlieka 

darbus, parduoda prekes, ar asmenys, kurie konsultuoja Darbdavį ar su kuriais Darbdavys 

bendradarbiauja savo veikloje, taip pat asmenys, kuriems Darbdavys siūlo savo paslaugas, jei jie 

Darbdaviui suteikia informaciją, susijusią su savo veikla ar jų sudarytomis sutartimis, ar Darbdavys 

sudaro sutartis su jais. 

1.4. „Tretieji asmenys“ – visi asmenys, kurie nėra šios Sutarties šalys, įskaitant, bet 

neapsiribojant, kitais Darbdavio darbuotojais, kuriems Konfidenciali informacija nėra būtina jų darbo 

funkcijoms atlikti, Darbuotojo šeimos nariais ir giminaičiais. 

1.5. „Konkuruojanti bendrovė“ – juridinis asmuo, kuris veikia Europos Sąjungos arba trečiųjų 

valstybių teritorijoje, neatsižvelgiant į tai, kokioje jurisdikcijoje ir kada (šios Sutarties sudarymo metu, 

po jos sudarymo, darbo santykių tarp Bendrovės ir Darbuotojo metu ar jiems nutrūkus) ji yra įsteigta, 

kuri faktiškai vykdo arba pradės ateityje vykdyti tokią pačią, analogišką arba funkciškai susijusią veiklą 

su veikla, kurią Bendrovė vykdė, kai Bendrovėje dirbo Darbuotojas (neatsižvelgiant į tai, ar tai yra 

pagrindinė, ar šalutinė veikla). 
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2. Darbuotojo įsipareigojimai: 

2.1. Darbuotojas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitu būdu neperleisti jokiomis 

prieinamomis komunikacijos priemonėmis ar Informacijos laikmenomis, kuriomis galima naudotis 

Sutarties sudarymo dieną ar kurios bus sukurtos Sutarties galiojimo metu, Konfidencialios informacijos 

bet kokiam Trečiajam asmeniui visą darbo sutarties su Bendrove galiojimo laikotarpį ir po darbo 

santykių pasibaigimo (neterminuotai). Tuo atveju, jeigu Darbuotojui kyla abejonių dėl to, ar jo turima 

informacija yra Konfidenciali, jis privalo nedelsiant kreiptis į Bendrovę, kad pastaroji paaiškintų, ar ši 

informacija yra Konfidenciali informacija šios Sutarties prasme. Kol Darbuotojas negauna Bendrovės 

patvirtinimo, jog minėta informacija nėra Konfidenciali informacija, jis privalo šią informaciją saugoti 

šioje Sutartyje nustatyta tvarka kaip Konfidencialią informaciją. 

2.2. Darbuotojas įsipareigoja neišnešti informacijos šaltinių (laikmenų), kuriuose gali būti 

Konfidencialios informacijos ar nuorodų į ją už darbo vietos ribų, įskaitant Konfidencialios informacijos 

perdavimą žodžiu ir raštu telefoninio, faksimilinio ar internetinio ryšio priemonėmis ar kitomis 

priemonėmis, kurios bus prieinamos šios Sutarties galiojimo metu. Informacijos laikmenų išnešimas iš 

darbo vietos galimas tik Bendrovės pavestų darbų vykdymo tikslais. 

2.3. Konfidenciali informacija gali būti atskleista kitiems Bendrovės darbuotojams, jei tai būtina 

tinkamam Darbuotojo darbo funkcijų įvykdymui. Šiame punkte nurodytais atvejais Konfidenciali 

informacija gali būti atskleista tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tinkamam Darbuotojo darbo 

įvykdymui. 

2.4. Darbuotojas įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių Konfidencialiai informacijai išsaugoti ir 

jos saugumui užtikrinti, įskaitant, tačiau neapsiribojant: 

2.4.1. organizuoti Bendrovėje Konfidencialios informacijos apsaugą; 

2.4.2. laikyti ir saugoti Konfidencialią informaciją tokiu būdu, kuris neleistų 

Tretiesiems asmenims jos gauti be Darbuotojo ir Darbdavio žinios; 

2.4.3. informuoti Klientus apie jiems perduotos Konfidencialios informacijos 

konfidencialumą (kai Klientams tokia informacija gali būti perduodama) ir instruktuoti Juos apie 

jos saugojimo ypatumus. 

2.5. Darbuotojas įsipareigoja Bendrovės nurodymu nedelsiant ir/ar pasibaigus Darbuotojo darbo 

santykiams su Bendrove, bet ne vėliau kaip paskutinę darbo sutarties galiojimo dieną, grąžinti Bendrovei 

visą (visas kopijas, vertimus, originalus ir pan.) turimą Konfidencialią informaciją, gautą iš Bendrovės 

ir/ar Klientų, ruoštą Klientų užsakymu ar kitaip gautą dėl darbo santykių su Bendrove, išreikštą tiek 

rašytiniuose dokumentuose, kompiuterinėse laikmenose, tiek visose kitose galimose tuo metu išraiškos 

priemonėse ar tiesiog Darbuotojui žinomą. 

2.6. Darbuotojas įsipareigoja nenaudoti kitais nei darbo funkcijų vykdymo tikslais turimos 

Konfidencialios informacijos, o taip pat nevykdyti jokios komercinės, socialinės ar kitos veiklos 

pasinaudojęs turima Konfidencialia informacija be Bendrovės ir tokią informaciją pateikusių Klientų 

raštiško sutikimo. 

3. Darbuotojas, neįvykdęs šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų ar juos įvykdęs netinkamai, 

privalo atlyginti Bendrovei, jos Klientams ar kitiems darbuotojams padarytus tiesioginius ir 

netiesioginius nuostolius. Nuostoliais laikomos paslapčiai sukurti, tobulinti, naudoti turėtos išlaidos bei 

negautos pajamos, taip pat bet kokios sankcijos, sumokėtos Darbdavio Klientams ar kitiems Tretiesiems 

asmenims. Šalys susitaria, kad minimaliais Bendrovės nuostoliais kiekvieno pažeidimo atveju yra 

laikoma [nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais]. 

4. Jeigu Darbuotojas atskleidžia Konfidencialią informaciją Tretiesiems asmenims, arba ją 

praneša Konkuruojančiai įmonei, arba Konfidenciali informacija dėl Darbuotojo kaltės tampa prieinama 

ar žinoma Tretiesiems asmenims, arba prarandama, arba Darbuotojas kitaip pažeidžia šią Sutartį, tai yra 

laikoma Bendrovės Darbuotojo šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. 

5. Šios Sutarties reikalavimai netaikomi Konfidencialiai informacijai, kuri yra viešai prieinama 

Tretiesiems asmenims ar visuomenei Darbdavio sprendimu, o taip pat kai Konfidencialios informacijos 

atskleidimo reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

6. Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtinta, jog ši Sutartis, nors ir yra susijusi su Darbuotojo 



32 
 

atliekamomis darbo funkcijomis, yra civilinio teisinio pobūdžio susitarimas. 

7. Bet kokios iš šios Sutarties nuostatų prieštaravimas įstatymams ar negaliojimas ateityje nedaro 

įtakos likusių Sutarties nuostatų galiojimui ir taikymui santykiams tarp Sutarties Šalių. 

8. Darbuotojas, pasirašydamas šią Sutartį, pripažįsta, kad Sutartyje numatyti apribojimai 

Konfidencialios informacijos atskleidimui yra pagrįsti bei reikalingi užtikrinti Darbdavio ir jo Klientų, 

asmenų, bendradarbiaujančių su Darbdaviu, veiklos bei informacijos patikimumui, saugumui.  

9. Darbuotojas, pasirašydamas šią Sutartį, pareiškia, jog šios Sutarties nuostatos ir jos teisinės 

pasekmės jam yra visiškai aiškios, jis Sutartį pasirašo laisva valia, suvokdamas Sutarties laikymosi 

svarbą Bendrovės ūkinės-komercinės veiklos vykdymui, konkurenciniam pranašumui bei suprasdamas 

savo asmeninę atsakomybę už šios Sutarties pažeidimą. 

10. Ši Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar panaikinta tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. 

Šalys įsipareigoja laikyti šios Sutarties nuostatas paslaptyje neterminuotai, išskyrus įstatymų nustatytus 

atvejus. 

11. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) 

kiekvienai iš Šalių.  

12. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Šalys susitaria, kad visi šioje Sutartyje 

esantys įsipareigojimai ir susitarimai galioja darbo sutarties galiojimo metu bei pasibaigus Darbuotojo 

darbui pagal darbo sutartį, sudarytą su Darbdaviu, nepriklausomai nuo darbo sutarties pasibaigimo 

priežasčių (neterminuotai). 

 
Darbdavys: 

Įmonės pavadinimas:  

 

......................................................................... 

Kodas:  

 

......................................................................... 

Registracijos adresas:  

 

......................................................................... 

 

......................................................................... 

Tel.:  

 

......................................................................... 

Faks.:  

 

.......................................................................... 

El. paštas:  

 

......................................................................... 

 

Direktorius: 

 

 

......................................................................... 
 (vardas, pavardė, parašas, antspaudas) 

Darbuotojas: 

Vardas, pavardė:  

 

........................................................... 

Asmens kodas:  

 

........................................................... 

Gyvenamoji vieta:  

 

........................................................... 

 

........................................................... 

Tel.:  

 

........................................................... 

Faks.:  

 

........................................................................... 

El. paštas:  

 

........................................................................... 

 

 

.................................................. 
(parašas) 
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Gamybos įmonėje organizavimas. 

1. Kompiuterio komplektavimas pagal užsakymą; 

2. Kompiuterio surinkimas ir pradinė kontrolė; 

3. Pirminė patikra. Pasiruošimas OS diegimui; 

4. Atminties testavimas; 

5. Kompiuterio komponentų galutinis testavimas, patikra, derinimas su 

OS; 

6. Programinės įrangos diegimas; 

7. Kompiuterio pakavimas ir pardavimas. 

Priežiūros ir remonto įmonėje organizavimas. 

Kliento priėmimas. Gedimo fiksavimas. Vertinimas ar įmanoma sutaisyti. 

Informacijos apie klientą ir sugedusią dalį įvedimas į sistemą. 

Pav. 11 Užsakymo gamybai pavyzdys. UAB „ATEA BALTIK“ 
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Gedimo ir remonto fiksavimo aktas atspausdinimas 2 egzemplioriais. Viena įteikiamas 

klientui. 

Sugedusio prietaiso išsami analizė. Nustatant ar įmanoma pataisyti. 

Jei prietaisas garantinis (klientas turi kvitą įrodantį produkto įsigijimą, turi garantinį taloną) 

sutvarkytas prietaisas gražinamas klientui, nereikalaujant apmokėjimo. 

Jei prietaisas garantinis ir jo neįmanoma pataisyti, jis keičiamas nauju. 

Jei prietaisas negarantinis, klientas yra informuojamas apie galimas sutaisymo ar nauju 

keitimo kainas ir sutikus klientui su sąlygomis, tęsiamas aptarnavimas. 

Jei klientas nesutinka su nurodytomis sąlygomis, prietaisas yra grąžinamas nesutaisytas. 

 

Pagal ES taisykles, prekybininkas turi pataisyti, pakeisti jūsų nusipirktas prekes, sumažinti jų 

kainą arba grąžinti pinigus, jeigu tos prekės turėjo defektų arba atrodo ar veikia ne taip, kaip 

reklamuota. 

Jei prekę ar paslaugą įsigijote internetu arba kitu būdu ne parduotuvėje (telefonu, paštu, iš 

išnešiojamosios prekybos agento), taip pat turite teisę nutraukti sandorį ir grąžinti užsakymą per 14 

dienų laikotarpį dėl bet kokios priežasties ir be jokio paaiškinimo. 

Nemokama 2 metų garantija (teisinė garantija) suteikiama visoms prekėms. 

 

Mokymo elementas. 8.1.2. Kompiuterių techninės dalies komplektavimas 

 

Kompiuterių klasifikacija pagal naudojimo pobūdį (kompiuterių tipai), bei skirtumai tarp jų.  

Kompiuteriai ir jų klasifikavimas 

Ištraukos iš straipsnio https://topcom.lt/kompiuteriai-ir-ju-klasifikavimas/  

Kompiuteris – skaičiavimo mašina. Kompiuteris neturi intelekto, negali priimti savarankiškų 

sprendimų ir negali daryti klaidų. Įrenginys kiekvieną savo veikimo sekundę atlieka skaičiavimus, 

kurie pasireiškia darbo atlikimu. Kompiuterių galimybės bei įvairovė priklauso nuo programinės 

įrangos, kuri gali atlikti daug operacijų. 

Pagal pagrindines galimybes ir taikymo sritis kompiuteriai grupuojami į šešias klases: 

I) superkompiuteriai; 

II) universalieji kompiuteriai; 

III) mini kompiuteriai; 

IV) darbo stotys; 

V) mikrokompiuteriai: 

 asmeniniai kompiuteriai; 

 serveriai; 

https://topcom.lt/kompiuteriai-ir-ju-klasifikavimas/
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 nešiojamieji kompiuteriai; 

VI) delniniai įrenginiai: 

 delniniai kompiuteriai; 

 išmanusis telefonas; 

SUPERKOMPIUTERIS 

Superkompiuteris – kompiuteris, sukurtas atlikti skaičiavimus taip greitai, kaip tik leidžia tuo 

metu esančios technologijos. 

Superkompiuteriai naudojami kuriant automobilius, lėktuvus, taip pat vaistų gamyboje, 

meteorologijoje (numatant orų pasikeitimus) ir kitose sferose. Bioinformatikoje jie taikomi 

nustatant trimates baltymų struktūras iš aminorūgščių sekos. 

 

Pav. 12 Superkompiuteris 

Superkompiuteriai naudojami taip pat ir filmų kūrime, dirbtinai sukuriant įvairius vaizdus. 

„Žiedų valdove“ taip buvo sukurtas keistai atrodantis personažas Golumas. Pritaikomi ir įvairiose 

kitose srityse, kur reikalingi intensyvūs skaičiavimai. 

Šiuolaikiniuose superkompiuteriuose paprastai naudojami lygiagretūs skaičiavimo algoritmai, 

kuomet tą patį uždavinį vienu metu sprendžia daugelis procesorių. Atskiras procesorius nėra 

greitesnis už paprastą kompiuterį, tačiau superkompiuteryje jų būna nuo kelių šimtų iki keleto 

tūkstančių. 

Pirmieji superkompiuteriai buvo pristatyti 1960 m. 

Greičiausias pasaulyje superkompiuteris „Sunway TaihuLight“, esantis Kinijos nacionalinių 

superkompiuterių centre rytiniame Usi mieste, bus naudojama klimato modeliavimui ir gyvosios 

gamtos tyrimams. 

Vilniaus universiteto superkompiuteris –sudarytas iš 2196 skaičiavimo branduolių, kurių 

našumas 26 Tflopų (su 1988 branduoliais), 15 TB paskirstytos atminties superklasterio ir 1 Tflopo 

su 2,5 TB bendros atminties SMP superkompiuterio, kurie turi prieigą prie 290 TB didelio našumo 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Superkompiuteris
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failinės sistemos.[2] MIF superkompiuteris yra 1920 procesorių, 3648 GB darbinės atminties ir 620 

TB diskinė atmintis. 

Lietuvos hidrometeorologai įsigijo superkompiuterį „SGI ICE X“. Naujoji kompiuterinė 

įranga leis pateikti tikslesnes orų prognozes ir greičiau įspėti visuomenę apie artėjančius pavojingus 

meteorologinius reiškinius. 

Įsigytas superkompiuteris – tai aukštos skiriamosios gebos meteorologinių sąlygų skaičiavimo 

sistema, kurią sudaro 1200 fizinių procesorių branduolių, 6 TB operatyvinės atminties. 

Jei Muro dėsnis, pagal kurį procesorių sparta kas 18 mėnesių padidėja 2 kartus, veiks toliau, 

tai 2020 m. kompiuterio galia prilygs žmogaus smegenų galiai, o 2060 m. kompiuterio galia prilygs 

visų Žemėje gyvenančių žmonių smegenų galiai. 

UNIVERSALUSIS KOMPIUTERIS 

Centriniai (universalieji) kompiuteriai (angl. mainframes) – tai labai spartūs kompiuteriai, 

galintys vienu metu aptarnauti daug terminalų. Terminalas būna sudarytas iš vaizduoklio ir 

klaviatūros, skirtas valdyti, apdoroti ir keistis informaciją. Centriniai kompiuteriai dažniausiai 

naudojami stambiose organizacijose administracinio pobūdžio darbams ar savitiems uždaviniams 

spręsti. 

Centriniu kompiuteriu vienu metu gali naudotis labai daug naudotojų, o asmeniu kompiuteriu 

ar darbo stotimi vienu metu naudojasi vienas naudotojas. 

MINI KOMPIUTERIAI 

Tai vidutiniai kompiuteriai, kurie priklauso trečiajai kompiuterių kartai ir gali dirbti kaip 

atskiros darbo stotys arba daugiavietė sistema – prie jos gali būti jungiama keletas dešimčių 

terminalų ar asmeninių kompiuterių. 

Mini kompiuteriai priklauso trečiajai kompiuterių kartai. Juos konstruojant buvo sukurta 

pirmoji programinė įranga, skirta vartotojui bendrauti su kompiuterine sistema – operacinė sistema, 

OS. 

MIKRO KOMPIUTERIAI 

Mikrokompiuteriais vadinami nedidelių dydžių (telpa ant paprasto stalo) kompiuteriai, kurių 

centrinio procesoriaus darbą atlieka mikroprocesorius (µP). Dauguma detalių, kurios sudaro 

mikrokompiuterį, būna įmontuotos į vieną dėžę arba trumpais laidais prijungtos prie tos pačios 

dėžės, pvz.: vaizduoklis, pelė, klaviatūra. Tuo tarpu minikompiuteriai, universalieji kompiuteriai ir 

superkompiuteriai dažniausiai būna spintos dydžio arba užima viso kambario plotą ir daugiau. 

Su dauguma mikrokompiuterių vienu metu gali dirbti tik vienas vartotojas, tačiau kai kurie 

(asmeniniai kompiuteriai ir darbo stotys) priklausomai nuo operacinės sistemos gali vienu metu 

aptarnauti ir kelis vartotojus. Kartu su mikroprocesoriumi mikrokompiuteriai turi ir greitai 

veikiančius tiesioginės kreipties atminties modulius (RAM), bei lėtesnius, bet talpesnius duomenų 
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kaupimo įrenginius. Taip pat mikrokompiuteriai komplektuojami su įvairiais duomenų 

įvesties/išvesties įrenginiais, tokiais kaip: klaviatūra, pelė, monitorius, spausdintuvas. 

Asmeninis kompiuteris (AK, personalinis kompiuteris angl. Personal Computer – PK angl. 

PC) – asmeniniam naudojimui skirtas kompiuteris. Tipiški asmeniniai kompiuteriai pasižymi 

sąlyginai nedidele kaina, yra paprastai valdomi, leidžia atlikti kasdieninius raštinės darbus, žaisti 

žaidimus, klausytis muzikos ir pan. Vidutinio galingumo vienam asmeniui skirtas elektroninis 

įrenginys, kuris gali apdoroti duomenis (informaciją) ir valdyti kitus įrenginius bei procesus. 

Skiriamas įvairiems namų ir įstaigos darbams atlikti, taip pat mokyti ir mokytis. Užima 

nedaug vietos ir nesunkiai kilnojamas. 

Seniau asmeniniai kompiuteriai buvo labiausiai paplitusi kompiuterių rūšis. Prie jų jungiami 

įvairūs išoriniai įtaisai: pelė, spausdintuvas, skaitytuvas, vaizdo kamera ir kt. Šiomis dienomis 

asmeninius kompiuterius iš rinkos stumia nešiojamieji kompiuteriai. Besivystančiose rinkose 

prioritetiniu pirkiniu tarp vartotojų tapo išmanusis telefonas, o ne asmeninis kompiuteris. 

Nešiojamasis kompiuteris yra asmeninis kompiuteris mobiliam naudojimuisi. Nešiojamo 

kompiuterio sudėtyje yra tipiniai stacionaraus kompiuterio komponentai – ekranas (matrica), 

klaviatūra, įvesties įrenginys, atstojantis pelytę bei garsiakalbiai. Nešiojamas kompiuteris yra 

maitinamas maitinimo bloko, kuris paprastai nėra paties nešiojamo kompiuterio korpuso dalimi, o 

„tarpas“ tarp rozetės bei kompiuterio. Maitinimo blokas taip pat įkrauna bateriją, kuri, priklausomai 

nuo jos talpos, gali valandų valandas leisti naudotis kompiuteriu neturint išorinio maitinimo šaltinio 

– t.y. rozetės. Nešiojami kompiuteriai taip pat gali būti vadinami „noutbukais“ arba „laptopais“. 

Klasifikacija: 

Pilno dydžio nešiojamieji kompiuteriai (ang. Full-size Laptop): nešiojamas kompiuteris, kurio 

kėbule pilnai išsidėsto „pilna klaviatūra“ (klaviatūra, kurioje yra pilnas QWERTY klavišų rinkinys, 

13,5″ skersmens, kur klavišo skersmuo ne mažesnis nei 0,75″) bei dar lieka vietos po ja riešams 

pridėti. Ne mažesnis nei 11″ klaviatūros skersmuo buvo pasiūlytas priimti standartu. Pirmieji 

nešiojamieji kompiuteriai buvo JAV standarto „A“ popieriaus lapo dydžio (8,5×11 colio). Vėliau 

buvo pristatyti A4 lapo dydžio nešiojamieji kompiuteriai, kurie leido dešiniajame krašte išdėstyti 

papildomą klavišų stulpelį bei praplatinti ekraną. 

Internetinis kompiuteris (Netbook): mažesnis, lengvesnis, mobilesnis nešiojamas kompiuteris. 

Tuo pačiu dažnai pigesnis už pilno dydžio nešiojamus kompiuterius, tačiau turi mažiau funkcijų bei 

yra silpnesnis. Mažesnė klaviatūra taip pat vienas iš trūkumų. Nėra ryškios ribos tarp pigaus pilno 

dydžio mažo nešiojamojo kompiuterio ir internetinio kompiuterio – kai kurie 11,6″ ekraną turintys 

pilno dydžio nešiojami kompiuteriai gali būti traktuojami kaip internetiniai kompiuteriai.  

Planšetiniai kompiuteriai (Tablet PC): egzistuoja du tipai planšetinių kompiuterių – vieno tipo 

kompiuterių ekranas apsisuka ir gali būti uždaromas virš klaviatūros, kad ekranas liktų išorėje, kito 
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tipo planšetiniai kompiuteriai paprastai būna tik ekranas ir kompiuterio dugnas. Kartais pastarojo 

tipo planšetiniai kompiuteriai turi kelis klavišus, o senesni modeliai labai mažas pilnas klaviatūras 

aplink ekraną. Visais atvejais valdymas pagrįstas lietimui jautriu ekranu. 

Ultra mobilūs kompiuteriai(Ultra-mobile PC arba UMPC): tai nedideli, ekranas-dugnas tipo 

kompiuteriai su įvesties pagaliuku (Stiliumi). Šių kompiuterių specifikacijas 2006-ųjų pavasarį 

įformino kompanijos Microsoft ir Intel. Sony dar anksčiau bandė šios klasės kompiuterius pristatyti 

rinkai (Sony U serija), kurie, deja, buvo parduodami tik Azijoje. Ultra mobilūs kompiuteriai yra 

mažesni nei sub-nešiojami kompiuteriai, turi TFT ekraną, kurio skersmuo svyruoja nuo 12,7 iki 

17,8 cm, o valdomi kaip ir planšetiniai kompiuteriai, lietimui jautraus ekrano pagalba. Nėra griežtų 

ribų tarp ultra mobilaus, sub-nešiojamo ir planšetinio ekranas-dugnas tipo kompiuterių. 

Delniniai kompiuteriai(Handheld PC): tai delninis kompiuteris, paprastai vientiso korpuso, 

kuris yra mažesnis nei bet koks nešiojamas kompiuteris. Kartais tokie kompiuteriai vadinami 

„PalmTop“. Pirmasis delninis kompiuteris, pavadinimu :Atari Portfolio“, suderinamas su IBM 

stacionariu kompiuteriu pasirodė 1989-aisiais. Kitas ankstyvas atstovas – „Poqet PC“ buvo 

pristatytas 1989-aisiais, o „HP 95LX“ – 1991-aisiais. Buvo ir kitų delninių kompiuterių atstovų, 

palaikančių DOS operacinę sistemą. Delninis kompiuteris(angl. Personal Digital Assistant arba 

Palmtop) – nedidelis mobilus įrenginys, galintis atlikti daugelį asmeninio kompiuterio atliekamų 

funkcijų. 

Pastaruoju metu išnyko ribos tarp delninių kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir skaitmeninių 

fotoaparatų: nauji telefonai ar sumanieji telefonai atlieka delninių kompiuterių funkcijas, į kai 

kuriuos delninius kompiuterius integruojami telefonai arba dedamos GSM kortelės, o sudėtingi 

fotoaparatai integruojami ir į vienus, ir į kitus. 

Delninis kompiuteris  

Šiuo metu populiarėja kita delninių kompiuterių pritaikymo sritis – GPS navigacija. Įdiegus į 

„delninuką“ vieną iš žemėlapių programų bei prijungus GPS imtuvą, gauta įranga tampa kelrodžiu į 

bet kurį pasirinktą pasaulio tašką (tai priklauso tik nuo programinės įrangos). Nemažai delninių 

kompiuterių jau gaminami su integruotais GPS imtuvais. 

Tvirti nešiojamieji kompiuteriai(Rugged PC): suprojektuoti naudojimui ekstremaliomis 

sąlygomis – atsparūs mechaniniams pažeidimams, ekstremalioms temperatūroms, drėgmei, 

dulkėms. Tokie nešiojami kompiuteriai labiau paplitę karyboje, mokslininkų tarpe ir kt. 

„Media centras“ ir „Žaidimų kompiuteris“ tapo nešiojamų kompiuterių atšakomis, 

pažyminčiomis specializaciją multimedijai arba žaidimams. 

SUB-NEŠIOJAMI KOMPIUTERIAI 

Sub-nešiojamas arba kitaip Ultra mobilus nešiojamas kompiuteris yra pritaikytas mobilumui 

(nedidelis, lengvas, baterijos tarnavimo laikas ilgesnis) su siekiu būti artimam paprastam 
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nešiojamam kompiuteriui galios atžvilgiu. Šios šeimos atstovai paprastai mažesni ir lengvesni už 

standartinius pilno dydžio nešiojamus kompiuterius, kurių svoris svyruoja nuo 800 g iki 2 kg. 

Baterijos tarnavimo laikas gali siekti net 10 nepertraukiamo darbo valandų. Po internetinių 

nešiojamų kompiuterių (Netbook’ų) pristatymo rinkai, riba tarp sub-nešiojamų kompiuterių ir 

galingesnių netbook’ų tapo nebeaiški. 

Kad pasiekti mažesnį svorį bei dydį, ultra-mobilūs kompiuteriai paprastai būna 13″ dydžio 

ekranais (yra mažesnių, iki 6.4″), turi kelias jungtis (dažniausiai dvi arba daugiau USB jungčių), 

naudojamos brangios, bet efektyvios medžiagos (tokios kaip aliuminis) dydžio mažinimui. Dažnai 

ultra-mobilūs kompiuteriai komplektuojami be optinių diskų skaitytuvo (ODD), tačiau juos galima 

prijungti prie išplėstinio doko, kuriame yra DVD skaitytuvas, papildomos jungtys bei papildoma 

baterija. 

Sub-nešiojamas kompiuteris naudoja stacionariems kompiuteriams pritaikytas operacines 

sistemas (OS), tokias kaip MS Windows, Linux ar MacOS, bet ne MS Windows CE, PalmOS ar 

Internet Tablet OS. 

2011-ais parodoje „Computex 2011″ kompanija Intel pristatė ultra-mobilių nešiojamų 

kompiuterių klasę, pavadinimu „Ultrabook’ai“. Šis terminas apibūdina mobilų kompiuterį, kuris turi 

griežtas dydžio, svorio, baterijos tarnavimo laiko ribas bei panašėja į planšetinių kompiuterių 

gebėjimą vartotojui pasiūlyti greitą bei patogų darbą kompiuteriu. 

INTERNETINIAI KOMPIUTERIAI (NetBook) 

Internetiniai kompiuteriai, kitaip Netbook’ai, yra lengvi, ekonominės klasės, mažai energijos 

vartojantys ir ypač pritaikyti bevielėms technologijoms interneto prieigai. 

Pagrindinė kompiuterių paskirtis yra interneto naršymas, elektroninio pašto prieigai, dėl to 

labiau pritaikyti internetinei programinei įrangai (internete veikiančioms aplikacijoms), „Debesų“ 

(Cloud) technologijoms panaudoti. Šioms technologijoms nereikalingas galingas vartotojo 

kompiuteris, nes procesai vykdomi serveriuose.. Korpusų dydžiai svyruoja nuo 5″ iki 14″, tačiau 

dažniausiai būna 9″ ar 11″, o svoris – 900 g – 1,4 kg. 

 

Pav. 13 Chrome book kompiuteris 

Netbookai dažniausiai būna parduodami su įdiegtomis „lengvomis“ operacinėmis sistemomis, 

tokiomis kaip Linux ar MS Windows 7 Starter Edition. 
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Kadangi šie įrenginiai yra maži ir „labai mobilūs“, turi ir keletą trūkumų. Dėl savo plonumo 

pirmieji netbukai neturėjo kietojo disko, o jo vietą užėmė SSD (Solid-state drive) atminties 

moduliai, kurių talpa labai nedidelė (4-16 GB), tad ne daug vietos buvo paliekama vartotojui 

mėgstamų programų įdiegimui. Vėliau netbukai buvo pritaikyti 2.5″ kietiesiems diskams. Kiti 

trūkumai – lyginant su pilno dydžio nešiojamais ir sub-nešiojamais kompiuteriais, netbokai turi 

mažesnės talpos kietuosius diskus (HDD), lėtesnius centrinius procesorius (CPU) bei mažesnį 

darbinės atminties (RAM) kiekį. 

2009-ais kompanija Google pristatė šiai nišai pritaikytą operacinę sistemą „Google Chrome 

OS“. 

TVIRTI NEŠIOJAMIEJI KOMPIUTERIAI (Rugged PC) 

Tvirti, arba sutvirtinti nešiojami kompiuteriai yra pritaikyti naudojimuisi nepalankiomis 

aplinkos sąlygomis, tokiomis kaip stipri vibracija, ekstremalios temperatūros, drėgmė arba dulkės. 

Sutvirtinti kompiuteriai nėra paprasto nešiojamo kompiuterio kopija, tik sutvirtinta, o atskirai 

suprojektuotas nuo nulio tvirtas kompiuteris. Tvirti nešiojami kompiuteriai yra mažiau patogūs 

nešiojimui, sunkesni ir gana stipriai brangesni, beveik niekada nesutinkami eilinės kompiuterių 

prekyvietėse. 

Tvirtiems nešiojamiems kompiuteriams būdingi šie aspektai: guminė plėvelė po klaviatūra, 

užrakinami išplėtimo lizdų dangteliai, pasyvus aušinimas, ypač ryškus ekranas, kurio pagalba 

galima lengvai skaityti nedidelį tekstą ryškioje dienos saulėje, kėbulai pagaminti iš magnio ir 

aliuminio lydinio, kuris yra daug tvirtesnis nei plastikas, SSD arba vibracijai atsparūs kietieji diskai. 

Tvirti nešiojami kompiuteriai dažniausiai yra naudojami visuomenės apsaugos sferose (greitoji 

med. pagalba, policija, gaisrinė), karyboje, lauko technikoje, kalnakasyboje ar naftos gavybos 

pramonėje. Sutvirtintieji nešiojami kompiuteriai paprastai parduodami organizacijai, ne asmeniui, ir 

ant jų nerasite gamintojų ar platintojų reklaminių lipdukų. 

PLANŠETINIAI NEŠIOJAMIEJI KOMPIUTERIAI 

Tipiniai modernūs „transformuojami“ kompiuteriai turi sudėtingą ekrano ir klaviatūros 

sukabinimo į vieną aparatą įrenginį, kuris leidžia paprastą nešiojamą kompiuterį paversti planšete, 

kur klaviatūra slepiasi po į išorę persuktu ekranu. 

Paprastai toks sujungimo įrenginys vadinamas „persukimo vyriu“. Jo paskirtis – leisti ekraną 

apsukti 180 laipsnių kampu ir prispausti jį prie klaviatūros, kad ekranas liktų išorėje. Šis sprendimas 

yra vienas didžiausių techninių nešiojamo kompiuterio trūkumų dėl savo jautrumo. 

Kai kurie gamintojai šiuos trūkumus bandė išspręsti kitais būdais. Pavyzdžiui kompanijos 

Acer vienas iš modelių buvo siūlomas su ištraukiama (Slide) klaviatūra iš po ekrano, taip iš 

planšetinio gaunamas nešiojamo kompiuterio korpusas. 
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Tokie planšetiniai kompiuteriai yra neblogas sprendimas tiems, kas mėgsta spausdinti tekstus 

klaviatūra, o kitus veiksmus atlikti lietimui jautraus ekrano dėka. 

Funkcijos. Šių dienų planšetiniai kompiuteriai turi pritaikytas išmaniųjų telefonų sistemas, 

juose sukasi ~1-2,5 Ghz procesoriai, turi daug operatyvinės ir vidinės flash atminties, turi GPS, 

WiFi, įvairius jutiklius, kai kurie HDMI jungtis. Verta pabrėžti, kad kai kurie modeliai neturi 

telefono funkcijos, dauguma turi ir 4G ryšį sparčiam duomenų perdavimui, kai kurie gali siųsti ir 

gauti SMS, su kai kuriais galima ir skambinti Tai tikrai jau nebėra įprasti išmanieji telefonai – 

skambinimas nėra pagrindinė jo funkcija. Tai – nedidelis kompiuteris nedidelėms reikmėms: el. 

pašto, interneto, socialinių puslapių, media, skaitymo, navigacijos ir kitoms darbo ar laisvalaikio 

programoms. 

IŠMANUSIS TELEFONAS 

Išmanusis telefonas (angl. Smartphone) – mobilusis telefonas su operacine sistema, turintis 

pažangių kompiuterinių gebėjimų apdoroti duomenis ir prisijungti prie įvairių ryšių tinklų. 

Planšetofonas – planšetinio kompiuterio ir išmaniojo telefono hibridas vadinamas 

planšetofonu, angl. phablet (pvz., Samsung Galaxy Note). Tai yra nešiojamas mobilusis 

kompiuteris su lietimui jautriu ekranu, didesnis už mobilųjį telefoną ar delninį kompiuterį. 

MINI KOMPIUTERIAI (STICKS NUC HTPC) 

Šis kompiuteris yra skirtas televizorių su HDMI jungtimi paversti visiškai funkcionuojančiu 

kompiuteriu. Jame įdiegta Windows 8 arba Windows 10 operacinė sistema, taip pat yra USB 

jungtis, MicroSD kortelės jungtis, per kurią galima išplėsti atmintį. Tai USB atmintinės dydžio 

„kištukas“, kuris įkišamas į televizorių ir gali būti valdomas per Wi-Fi. 

 

Pav. 14 STICKS NUC HTPC kompiuteris 

Kompiuteriai, jų sudedamosios dalys. 

Kompiuterių korpusai: 

 Full Tower (EATX) 

Full Tower korpusai paprastai yra dideli, aukštis daugiau kaip 76 cm. Vidinių diskų lizdų 

skaičius gali būti nuo 6 iki 10. 

 Mid Tower (ATX) 
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Mid Tower korpusai yra dažniausiai naudojami kompiuterio korpusai. Mid Tower korpusai 

yra nuo 45-60 cm aukščio ir paprastai juose yra nuo 2 iki 6 vidinių diskų lizdų. 

 Mini Tower (Micro ATX) 

Mini Tower korpuse paprastai yra iki 2 ar kartais 3 vidinių diskų lizdų. Mini Tower korpusai 

paprastai būna 30-45 cm aukščio. Ne visus komponentus pavyks įdėti į tokį korpusą. 

 Small Form Factor (MINI-ITX) 

Šis korpuso tipas yra mažiausias tower korpuso šeimoje. Jis gali palaikyti tik "Mini-ITX" 

pagrindinę plokštę, o tai reiškia, kad jums bus labai ribotas pasirinkimas iš pagrindinių plokščių. 

Korpusas yra labai mažas ir kompaktiškas, tad turi savo privalumų ir trūkumų. 

 

 

Pav. 15 Populiariausi korpusų tipai 

Slim line 

Slim line korpusai yra tiesiog tower korpusai, paversti ant šono. Ant jų galime dėti ir 

vaizduoklį. 
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Pav. 16 Slim line korpusas 

 

Pagrindinė plokštė. 

Standartai: 

AT, ATX, Baby AT, BTX, DTX, ITX, LPX, Full AT, E ATX, Mini-ITX, MicroATX, 

Mobile-ITX, NLX, Pico-ITX 

Šiandiena dažniausiai sutinkamos: E-ATX (305×330 mm), ATX (305×244 mm), microATX 

(244×244 mm) ir miniITX (170×170 mm). Labiausiai paplitęs standartas – ATX. 

 

Pav. 17 Pagrindinių plokščių tipai 

Pagrindinės motininės plokštės charakteristikos: 

 Procesoriaus lizdo tipas 

 Chipset tipas 

 FSB magistralės dažnis. 

 Hyper-Threading technologijos palaikymas. 

 Operatyviosios atminties dydis, tipas, konstrukcija, 

magistralės dažnis ir jungčių skaičius. 

 Valdikliai (kontroleriai) ir adapteriai. 

 Valdiklio jungčių (PCIe 16x, M2 ir panašiai) plokštei tipas 

ir skaičius 
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 Konstrukcinės plokštės ypatybės. 

Pagrindinės plokštės jungtys: 

 

Pav. 18 Pagrindinės plokštės jungtys 

 

Integruotos pagrindinės plokštės jungtys. 
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Pav. 19 Galinės panelės jungtys 

1 –  PS/2 klaviatūra/ pelė 

2 – USB 3.1 Gen2 Type-A jungtis. Duomenų perdavimo greitis iki 10 Gb/s. 

3, 10 – 4x USB 3.1 Gen1 Type-A jungtys. Duomenų perdavimo greitis iki 5 Gb/s. 

4 – LAN (RJ45) jungtis. Tai tinklo jungtis, kurios pagalba galima sujungti kelis kompiuterius. 

Per šią jungtį prie kompiuterio taip pat yra jungiamas ir interneto kabelis. 

5 –  7.1 garso jungtys. Tai audio signalo jungtis, dažniausiai naudojama ausinių ir mikrofono 

prijungimui. 

6 – 2x USB 2.0 Tipo - A jungtys. USB (Universal Serial Bus) yra 1996 metais nustatytas 

jungties standartas, per kurią prie kompiuterio, televizoriaus ar kito įrenginio galima prijungti 

įvairius išorinius įrenginius. USB jungtis turi kelias versijas, žymimas skaičiais: USB 1.0; 1.1; 2.0; 

2.1; 3.0. Populiariausia yra 2.0, kuri duomenis gali perduoti iki 480 Mb/s greičiu. Naujesnė versija 

yra 3.0, duomenis perduodanti net iki 5 Gb/s greičiu. 

Taip pat yra Mini-USB ir Micro-USB jungtys, atliekančios tą pačią funkciją. 

7 – DVI-D jungtis vaizdui. DVI (Digital Visual Interface) –skaitmeninė kompiuterio jungtis 

vaizduokliui. Ji pakeitė VGA jungtį, nes perduoda kokybiškesnį signalą. DVI jungtis turi įvairių 

atmainų, o populiariausia yra DVI-D (Single link). Beveik visos vaizdo plokštės ir monitoriai, 

išskyrus pačius pigiausius, turi DVI jungtis. Jei kompiuteris ar monitorius turi tik VGA jungtį, yra 

specialus „adapteris“, kuris leidžia VGA sujungti su DVI. 

DVI-I (integrated, digital & analog) – tai universali jungtis. 

DVI-D (digital only) – perduoda aukštesnės kokybės vaizdą. 

DVI-A (analog only) – žemesnė kokybė, daugiausia naudojama jungiant senesnius CRT ir 

pigesnius LCD monitorius, turinčius tik VGA jungtį. 
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Taip pat yra ir Mini-DVI bei Micro-DVI jungtys. 

8 – USB 3.1 Gen2 Type-C jungtis su reversu. Duomenų perdavimo greitis iki 10 Gb/s. 

9 – HDMI jungtis. Tai skaitmeninė aukštos kokybės video ir audio jungtis, pradėta naudoti 

2003 metais. Norėdamas žiūrėti aukštos raiškos vaizdo medžiagą, turėsi naudoti HDMI jungtį. Per 

ją galima prijungti TV imtuvus, DVD leistuvus, HD DVD leistuvus, Blu-ray diskų skaitytuvus, 

video kameras, kompiuterius, žaidimų konsoles. Taip pat yra suderinama su skaitmeninėmis audio 

sistemomis, kompiuterių monitoriais, projektoriais, planšetiniais kompiuteriais ir skaitmenine 

televizija. 

Taip pat yra ir mini-HMDI, bei micro-HDMI jungtys. 

11 – Optical S/PDIF OUT jungtis. Tai yra skaitmeninis audio signalas, o ne jungtis. Šis 

signalas perduodamas per optinio tipo kabelį ir dažniausiai naudojamas įvairių prietaisų prijungimui 

prie namų kino sistemos.  

Centrinis procesorius. 

Central Processing Unit (CPU) yra atsakingas už įrenginių bei programų komandų 

analizavimą bei vykdymą. Jis dažnai vadinamas „kompiuterio smegenimis“". 

Centrinis procesorius (CPU) yra vienas sudėtingiausių kompiuterio lustų. Jame realizuotas 

sudėtingas integrinis grandynas. Jis vykdo programą ir atlieka visas joje nurodytas matematines bei 

logines operacijas. 

Procesoriaus sandaroje galima išskirti tris pagrindines dalis: 

operacinis įtaisas, 

registrų blokas, 

valdymo įtaisas. 

Visi CPU įtaisai tarpusavyje yra sujungti vidinėmis duomenų ir adresų bei valdymo signalų 

magistralėmis. Duomenų magistrale abiem kryptimis cirkuliuoja duomenys ir adresai, o adresų 

magistrale – tik adresai.  

Pagrindiniai gamintojai – Intel ir AMD. 

Vieni iš geriausių produktų – Intel i7-8700 ir i7-8700K, o AMD – Ryzen 7 1700 

Išsamus šių dviejų procesorių palyginimas: 

https://www.youtube.com/watch?v=iXqfaQU7UzE  

CPU pagrindinės charakteristikos: 

Core i7|i7-6700K|Skylake-S|4000 MHz|Number of cores 4|Cache 8MB|Socket 

LGA1151|Wattage 91 Watts|Turbo frequency 4200 MHz|GPU Model HD 530|GPU clock 350 

MHz| 

https://www.youtube.com/watch?v=iXqfaQU7UzE
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CPU pavadinimas, 6 karta, neužrakintas, galimybės spartinti, kodinis pavadinimas, taktinis 

dažnis – 4000 MHz, 4 branduoliai, 8MB spartinančioji atmintis, lizdas pagrindinėje plokštėje 

LGA1151, galingumas 91W, paspartinus dažnis siekia 4200mHz, integruotos grafikos parametrai. 

CPU branduoliai.  

Kol procesoriai turėjo vieną branduolį, viskas buvo daugiau mažiau aiškiau – procesorius 

turėjo tam tikrą dažnį, kuriuo ir apdorodavo duomenis. Kuo aukštesnis dažnis, tuo greičiau 

apdorojami duomenys. 

Procesoriaus taktinis dažnis parodo, kiek procesorius atlieka instrukcijų per sekundę. Dažnis 

kompiuteriuose matuojamas gigahercai – GHz. 

Procesorių dažnis nuo 2004 metų sustojo ties 4 GHz ir nustojo didėjęs. Dažnį didinti nebuvo 

įmanoma, nes procesoriai labai stipriai kaito. Tad tenko keisti strategijas ir vietoje dažnio didinimo 

ieškoti kitų sprendimų procesorių našumui didinti. 

Taip atsirado kelių branduolių procesoriai – fiziškai tai vienas procesorius, tačiau turintis du 

ar daugiau vidinių skaičiavimo įrenginių. Kad išnaudoti procesoriaus branduolius, turėjo keistis ir 

programinės įrangos kūrimas. Jei branduoliai yra du ar daugiau, realų sistemos greitį nulems 

programinė įranga.  

Naujos kartos „Intel“ Z370. 

Naujos kartos „Intel“ Z370 mikroschemų rinkiniai, lyginant su Z270, nedaug kuo patobulėjo. 

Pridėtas įgimtas USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) bei 0, 1, 5 PCIe RAID masyvų palaikymas. Naujovių 

prasme „Intel“ panašiai pasielgė pereidama nuo Z170 prie Z270, kuomet buvo padidintas PCIe 3.0 

linijų skaičius ir aktyvuota „Intel Optane“ technologija. 

Esminis skirtumas tarp šių mikroschemų rinkinių kartų tas, kad 7-os kartos „Core“ procesoriai 

buvo suderinami ir su Z170, ir su Z270 pagrindinėmis plokštėmis, kurios papildomai pasižymėjo 

atgaliniu suderinamumu su 6-os kartos „Skylake“ procesoriais. Naujasis Z370 mikroschemų 

rinkinys draugauja tik su 8-os kartos „Coffee Lake“ procesoriais, kuriems dirbti reikalinga ne kokia 

kita, o būtent Z370 mikroschemų rinkinį turinti motininė plokštė. 

ištrauka iš Technews.lt straipsnio 

http://www.technews.lt/portal/reviews/core_i76700k_feat_asus_z170deluxe/  

Apie Intel prie procesoriaus esančius skaičius ir jų reikšmes: 

https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html  

RAM 

Random Access Memory (RAM) yra kompiuterio darbinė atmintis. Didesnis RAM kiekis 

kompiuteriui leidžia apdoroti daugiau informacijos vienu metu. Tai gali nulemti viso kompiuterio 

darbo spartą. 

RAM tipai: 

http://www.technews.lt/portal/reviews/core_i76700k_feat_asus_z170deluxe/
https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html
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Pav. 20 RAM tipai 

 

DDR SRAM skirtumai: 

 

Pav. 21 RAM palyginimas 
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DDR4 SRAM 

Naujausios kartos rinkoje platinamos atmintys DDR4 SDRAM (angl. Double Data Rate 

Fourth SDRAM). Jos naudoja 1,2 V maitinimo įtampa. DDR4 SDRAM standarto atmintys tampa 

unikalios ir dėl jose pradėtos naudoti „Bank Groups“ technologijos, todėl DDR4 atveju yra 

pasiekiamas net 2133 – 3200 MT/s duomenų pralaidumas. 

Šios kartos atmintys taip pat yra aprūpintos tokiomis funkcijomis, kaip DBI (angl. Data Bus 

Inversion), CRC (angl. Cyclic Redundancy Check) ar CA (angl. Command/Address) magistralės 

lyginimo (angl. parity) tikrinimu. Šios funkcijos gali pagerinti DDR4 atminties signalų vientisumą 

ir pagerinti duomenų perdavimo / prieigos stabilumą. – būtent to negali garantuoti nei viena 

senesnio standarto SDRAM atmintis. 

Kietieji diskai 

Kas yra SSD diskai? 

SSD sutrumpinimas reiškia Solid State Disk – tvirtasis diskas. Tai diskas, kuriame 

informacija įrašoma ne į magnetinį diskelį, o į keletą sujungtų flash atminties kortelių. Pirmasis 

SSD buvo išbandytas 1983 metais Sharp PC-5000 kompiuteryje. Jo atmintis tada buvo 128 

kilobaitai. 1989 metais buvo sukurtas mechanizmas, kurio pagalba SSD talpą buvo galima padidinti 

įdedant papildomas atminties (flash) korteles. 1991 metais kompanija SanDisk sukūrė tuo metu 

neįsivaizduojamai talpų 20 megabaitų diską. Jis kainavo 1000 dolerių. Štai ir paaiškinimas, kodėl 

dar 7 dešimtmetyje puslaidininkių technologijų laboratorijose sukurti SSD diskai buvo  

nenaudojami itin plačiai – didelė kaina. 

Beje, kainos skirtumai išlieka iki pat šiol, nes tradicinis kietais diskas išlieka dvigubai ar net 

trigubai pigesnis, nei SSD. 

SSD diskų technologija 

SSD diskai veikia taip pat, kaip ir USB atmintinė. Jame yra plokštė, kurioje įmontuoti 

elektros transformatoriai (norint „pažadinti“ atmintį, būtinas elektros signalas), saugikliai ir keletas 

atminties lustų. USB atmintinėje tokių lustų dažniausiai būna vos vienas, dėl to jos talpa nedidelė, 

nors dabar pasiekta itin daug. 

Viduje SSD neturi jokio diskasukio, kaip HDD. Viskas atrodo kur kas paprasčiau. 
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Tuo tarpu HDD technologija yra paremta diskasukiu ir disku, į kurį įrašoma informacija. 

 

Pav. 22 HDD diskas 

SSD diskai su NVMe protokolu. 

Įprasti SSD kaupikliai dabar yra būtinybė, o ne prabangos prekė, kaip buvo dar visai neseniai. 

Su SSD gauname į visus naudotojo paliepimus žaibiškai reaguojantį kompiuterį, ko su mechaniniu 

disku pasiekti tikrai nepavyks. Bet progresas nestovi vietoje, ir ne taip seniai pradėjo populiarėti 

SSD kaupikliai, palaikantys NVMe protokolą. Atsikračius senovinio AHCI protokolo, duomenų 

kaupikliai pasiekė naujas spartos aukštumas. 

 

Pav. 23 SSD su m.2 jungtimi 

 

Detalių gamintojų produkcijos analizė. 

Nuorodose yra aprašomi kokios yra detalės, skirtumai, sulyginimai, tendencijos. Pateikiami 

kiekvieno naujo produkto specifikacijos, skrajutės, video prezentacijos ir pan. 

Naujos kartos stalinio tipo sprendimai: 

1) https://www.intel.com/content/www/us/en/products/devices-systems/desktops.html   

2) https://www3.lenovo.com/lt/lt/desktops-and-all-in-ones/c/DESKTOPS?menu-

id=DESKTOPS_ALL-IN-ONES   

3) https://store.hp.com/us/en/cat/desktops    

4) http://www.dell.com/us/soho/p/desktops-n-workstations.aspx  

Serverio tipo sprendimai: 

1) http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-

board.html  

2) https://www3.lenovo.com/lt/lt/data-center/?menu-id=SERVERS_STORAGE  

3) http://www.hp.com/sbso/busproducts_servers.html   

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/devices-systems/desktops.html
https://www3.lenovo.com/lt/lt/desktops-and-all-in-ones/c/DESKTOPS?menu-id=DESKTOPS_ALL-IN-ONES
https://www3.lenovo.com/lt/lt/desktops-and-all-in-ones/c/DESKTOPS?menu-id=DESKTOPS_ALL-IN-ONES
https://store.hp.com/us/en/cat/desktops
http://www.dell.com/us/soho/p/desktops-n-workstations.aspx
http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-board.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/server-motherboards/server-board.html
https://www3.lenovo.com/lt/lt/data-center/?menu-id=SERVERS_STORAGE
http://www.hp.com/sbso/busproducts_servers.html
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4) http://www.dell.com/us/soho/p/servers.aspx  

 

Naujos kartos nešiojamųjų tipų sprendimai: 

1) http://www.intel.com/content/www/us/en/sponsors-of-tomorrow/ultrabook.html   

2) https://www3.lenovo.com/lt/lt/laptops/c/LAPTOPS?menu-id=Laptops_Ultrabooks  

3) http://www.hp.com/sbso/busproducts_notebooks.html 

4) http://www.dell.com/us/soho/p/laptops.aspx  

 

Naujos kartos mobiliųjų tipų sprendimai: 

1) http://www.intel.com/content/www/us/en/tablets/tablets.html 

2) https://www3.lenovo.com/lt/lt/tablets/c/TABLETS?menu-id=TABLETS  

3) http://www8.hp.com/us/en/ad/new-pcs/tablet.html  

4) http://www.dell.com/en-us/work/shop/scc/sc/dell-tablets?~ck=mn  

 

Kompiuterių detalių katalogai ir specifikacijos. 

Gigabyte gamintojo detalių katalogų sistema: 

http://www.gigabyte.com/products/comparison/main.aspx?ck=2  

Asus gamintojo detalių specifikacijos: https://www.asus.com/lt/Motherboards/ASUS-Prime-

Products/   

Intel gamintojo detalių aprašai: http://www.intel.com/support/tech101.htm  

Kingston gamintojo detalių aprašai: http://www.kingston.com/en/support  

 

Komplektuojant kompiuterį reikėtų atkreipti dėmesį: 

Kam reikalingas kompiuteris, kokia jo paskirtis, kokius darbus su juo dirbsite, kokias 

programas naudosite ir ar turėsite noro tobulinti ir naujinti savo kompiuterinę sistemą.  

Pagrindinė plokštė yra visos sistemos pagrindas ir atsako už stabilų komponentų darbą, taip 

pat už bendrą kompiuterio funkcionalumą. Pagrindinės plokštės pasirinkimas lemia, koks bus 

naudojamas procesorius, kiek įmanoma įdiegti RAM modulių, vaizdo plokščių, kaupiklių ir kitų 

diskrečiųjų įrenginių. 

Pasirinkus pagrindinę plokštę reikės rasti jai tinkamą CPU. Suderinamumą galite patikrinti 

gamintojo svetainėje arba http://www.cpu-upgrade.com. 

RAM pasirinkimą taip pat turėsite derinti su pagrindine plokšte.  

Parinkdami kietąjį turėtumėte patikrinti ar galėsite jį prijungti pagrindinėje plokštėje. 

Parinkdami maitinimo bloką, pasinaudodami įvairiomis skaičiuoklėmis galite sužinoti 

reikalingą galią, tai pat reikėtų atkreipti dėmesį į vaizdo kortos ir kitų įrenginių jungtis ir kiekį. 

http://www.dell.com/us/soho/p/servers.aspx
http://www.intel.com/content/www/us/en/sponsors-of-tomorrow/ultrabook.html
https://www3.lenovo.com/lt/lt/laptops/c/LAPTOPS?menu-id=Laptops_Ultrabooks
http://www.hp.com/sbso/busproducts_notebooks.html
http://www.dell.com/us/soho/p/laptops.aspx
http://www.intel.com/content/www/us/en/tablets/tablets.html
https://www3.lenovo.com/lt/lt/tablets/c/TABLETS?menu-id=TABLETS
http://www8.hp.com/us/en/ad/new-pcs/tablet.html
http://www.dell.com/en-us/work/shop/scc/sc/dell-tablets?~ck=mn
http://www.gigabyte.com/products/comparison/main.aspx?ck=2
https://www.asus.com/lt/Motherboards/ASUS-Prime-Products/
https://www.asus.com/lt/Motherboards/ASUS-Prime-Products/
http://www.intel.com/support/tech101.htm
http://www.kingston.com/en/support
http://www.cpu-upgrade.com/
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Pagrindinės plokštės būna įvairių dydžių. Dažniausiai sutinkamos: E-ATX (305×330 mm), 

ATX (305×244 mm), microATX (244×244 mm) ir miniITX (170×170 mm). Labiausiai paplitęs 

standartas – ATX. Taigi jūs turite įsitikinti, kad kompiuterio korpusas leidžia pasirinktos formos 

plokštės įdiegimą. 

 

Mokymo elementas. 8.1.3. Kompiuterių techninės dalies montavimas 

 

Kompiuterio surinkimas 

https://www.youtube.com/watch?v=UI03FGi6spM  

MSI - Kaip surinkti savo kompiuterį. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJaj6CFU2qw  

 

Jeigu esate nepatyręs surinkinėjant stalinius kompiuterius, bet norite to išmokti, jums gali 

praversti naujas simuliatorius. 

Tai – stalinių kompiuterių surinkimo simuliatorius. Kas geriausia, šis žaidimas yra visiškai 

nemokamas. 

https://claudiu-kiss.itch.io/pc-building-simulator  

 

Kaip surinkti kompiuterį? 

Panaudotos ištraukos iš https://topcom.lt/kaip-surinkti-kompiuteri  

 

Standartiškai kiekviename sisteminiame bloke visuomet rasime tuos pačius komponentus: 

pagrindinė (motininė) plokštė, procesorius (CPU) ir jo aušinimas, operatyvioji atmintis (RAM), 

kaupikliai (kietieji diskai arba SSD), vaizdo plokštė (jei CPU ar pagrindinė plokštė neturi integruoto 

grafikos branduolio) ir maitinimo šaltinis (PSU), tad tai ženkliai palengvina kompiuterio surinkimą. 

Dauguma jungčių kompiuteryje vystosi pakankamai lėtai. Todėl sisteminio bloko surinkimas dabar 

ar prieš penkerius metus, nedaug skiriasi. 

Anksčiau daugumoje korpusų maitinimo blokas būdavo prisuktas, tačiau dabar vis dažniau 

pasitaiko modelių su apačioje esančiu PSU. Šis sprendimas yra pagrįstas, kadangi čia maitinimo 

blokas mažiau kaista, be to patogiau išvedžioti laidus. 

Pagrindinės plokštės sumontavimas į korpusą 

Kompiuterio korpusas http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-

series/define-r5-blackout-edition: 

https://www.youtube.com/watch?v=UI03FGi6spM
https://www.youtube.com/watch?v=fJaj6CFU2qw
https://claudiu-kiss.itch.io/pc-building-simulator
https://topcom.lt/kaip-surinkti-kompiuteri
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-r5-blackout-edition
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-r5-blackout-edition
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Pav. 24 Korpusas FRACTAL DESIGN Define R5 Blackout Editio 

 

Korpusas FRACTAL DESIGN Define R5 Blackout Editio 

Pav. 25 Korpusas FRACTAL DESIGN Define R5 Blackout Editio 

ATX, Micro ATX, Mini ITX pagrindinės plokštės suderinamumas 

USB 2.0 prievadų kiekis 2 

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis 2 

7 išplėtimo lizdų skaičius 

2 - 5.25" skyrių kiekis 
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8 - 3.5" skyrių skaičius, HDD diskams;  

2 - 2.5" skyrių skaičius, SSD diskams 

9 – ventiliatorių pozicijos (2 Fractal Design Dynamic GP14 140mm ventiliatoriai įdiegti) 

Maksimalus CPU aušintuvo aukštis 18 cm 

ATX PSUs iki 190/170 mm jei įdėtas  120/140mm ventiliatorius apačioje; jei neįdėtas 

didžiausias  PSU dydis iki 30 cm 

Maksimalus grafinės plokštės ilgis 44 cm 

Gaminio spalva: Juoda 

Korpuso matmenys (WxHxD): 232 x 451 x 521mm 

Svoris: 10.7 kg 

Pakuotės matmenys (WxHxD): 327 x 615 x 540mm 

Pakuotės svoris: 12.5 kg 
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Pav. 26 Aušinimo sistemos matmenys 

Aušinimo sistema: 

Priekis: 2 – 120/140 mm ventiliatoriai (įdiegtas yra 1 Fractal Design Dynamic GP14 

ventiliatorius, 1000 aps./min) 

Galas: 1 – 120/140 mm ventiliatoriai (included is 1 Fractal Design Dynamic GP14 

ventiliatorius, 1000 aps./min) 

Viršus: 3 - 120/140 mm ventiliatoriai (neįdiegti) 

Apačia: 2 – 120/140 mm ventiliatoriai (neįdiegti) 

Šonas: 1 – 120/140 mm ventiliatoriai (neįdiegti) 

Dulkių filtrai: Apačioje ir iš priekio 

Suderinamas su vandens aušinimu. 

https://www.youtube.com/watch?v=SRZIdbdcIiU  

https://www.youtube.com/watch?v=SRZIdbdcIiU
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Bet kuris „tower“ formos korpusas susideda iš keturių skyrių. Pagrindinis yra rezervuotas 

motininiai plokštei ir susijusiems komponentams. Žemiau numatyta vieta maitinimo blokui, o 

dešinėje yra nišos kaupikliams, kurios skirtos įstatyti 3,5 colių kietuosius diskus. Virš jų yra 5,25 

colių įrenginių vietos. Tai gali būti optinis įrenginys, ventiliatorius kontrolės ar kortelių skaitytuvas. 

Svarbu perskaityti korpuso technines charakteristikas. Pagrindinis dalykas – jo palaikomų 

pagrindinių plokščių formatų sąrašas, apie kurį rašėme aukščiau (E-ATX (305×330 mm), ATX 

(305×244 mm), microATX (244×244 mm) miniITX (170×170 mm)). Taip pat labai svarbi 

charakteristika – maksimalus galimas komponentų dydis: CPU aušintuvo aukštis, grafikos plokštės 

ir maitinimo bloko ilgis. Visus šiuos parametrus reikia žinoti ir pagal juos pirkti komponentus. 

„Fractal Design Define R5“ atveju pagrindinės plokštės pritvirtinimui pirmiausia į korpusą 

įsukame tam skirtus varžtus. Kadangi pagrindinė plokštė atitinka ATX standartą, įsukame visus 

aštuonis. Ne visos ATX formato plokštės turi 305×244 mm matmenis. Yra siauresnių modelių, 

kuriuos teks prisukti su mažesniu važtų kiekiu. Tokiu atveju, plokštės kraštas gali linkti, kai 

bandysite prijungti kabelius, būkite atsargesni. 

 

Pav. 27 Pagrindinės plokštės tvirtinimas 

Dažniausiai visi varžtai ir veržlės būna korpuso komplekte. Kaip taisyklė, dauguma tvirtinimo 

elementų yra standartiniai ir tinka daugeliui modelių, todėl neišmeskite to, kas atliks. 

Prieš montuojant plokštę būtina įstatyti jos I/O skydelį į specialią išplovą. Tai daroma labai 

paprastai. 3,5 mm tipo jungtys turi būti apačioje. Po to įstatome pagrindinę plokštę ir prisukame 

varžtus. 

Pagrindinė plokštė. https://www.msi.com/Motherboard/Z270-TOMAHAWK/Overview  

Kaip prijungti kompiuterio komponentus prie pagrindinės plokštės skaitykime pagrindinės 

plokštės vadove, kurį gaunate ir pirkdami pagrindinę plokštę ir galite parsisiųsti iš gamintojo 

svetainės.  

 

https://www.msi.com/Motherboard/Z270-TOMAHAWK/Overview


57 
 

 

Pav. 28 Z270-TOMAHAWK pagrindinė plokštė 

 

1. Procesoriaus lizdas LGA 1151 

2. DIMM lizdai RAM 

3. SATA jungtys kaupikliams 

4. PCI Express x16 lizdas skirtas prijungti vaizdo plokštei 

5. M.2 jungtys SSD 

6. Maitinimo jungtis 

7. Valdymo elementų jungtys 

8. Korpuso USB prievadų . 

Procesorius ir jo aušintuvas 

 https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors/core/i7-processors/i7-

7700k.html  

Toliau imame centrinį procesorių ir  įstatome į specialų lizdą. Intel naudoja jungtį (Socket), 

kuriame yra kontaktinės kojelės.  

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors/core/i7-processors/i7-7700k.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors/core/i7-processors/i7-7700k.html
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Diegiant Intel procesorių (LGA 1150/1151/1155/2011 – vienodai), būtina atlaisvinti svirtį ir 

pakelti prispaudimo dangtelį. Po įdiegimo, pakartokite šiuos veiksmus, tik atvirkštine tvarka. 

 

Pav. 29 Intel procesoriaus montavimas 

Intel procesorius reikia instaliuoti tam tikroje padėtyje. Intel procesoriai turi specialius 

griovelius. Jie tam turi apsaugą nuo neteisingo įstatymo. Būtina atkreipti dėmesį į rodykles, kurios 

yra ant procesoriaus ir plokštės lizdo. Jie turi sutapti. 

 

Pav. 30  Intel procesoriaus montavimas 

Aušintuvas. http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-max.html  

Aušintuvo tvirtinimui Intel atveju, aplink CPU lizdo perimetrą yra pragręžtos keturios skylės. 

Aušintuvo ant Intel procesoriaus tvirtinimas LGA1150/1151/1155/1156 jungties atveju yra  

identiškas. 

http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-max.html
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Paprastai CPU aušintuvo komplekte rasite termopastos tūbelę, arba ji jau būna užtepta 

radiatoriaus apačioje. Pirmuoju atveju, medžiagos paprastai pakanka nuo trijų iki keturių kartų, 

todėl viso turinio neišspauskite iš karto. Termopastos perteklius sumažina aušinimo efektyvumą. 

Pakanka keleto lašų, kuriuos plonu sluoksniu paskleidžiame ant viso CPU ploto, kuris liesis su 

radiatoriumi. Ši medžiaga būtina, kadangi sumažina įvairius mikro tarpelius ir todėl pagerina 

šilumos išsklaidymą. 

 

Pav. 31 Teropastos tepimas 

CPU vėsinimo sistemos gali būti diegiamos skirtingais būdais, todėl atidžiai perskaitykite 

aušintuvo naudojimo instrukcijas. Naudojame „Mugen Max“ aušintuvą. Siekiant pastarąjį 

„pasodinti“ ant procesoriaus ir saugiai pritvirtinti, būtina pasinaudoti komplekte esančiomis 

tvirtinimo detalėmis. 
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Pav. 32 Aušintuvo dalys 

Procesorių aušintuvai naudoja įvairius tvirtinimo mechanizmus. Dauguma prietaisų priklauso 

universaliai klasei, t.y. jie yra suprojektuoti darbui ir su AMD, ir su Intel lustais. Palaikomi lizdai 

visada nurodomi techninėse įrenginių charakteristikose, tačiau yra modelių, kurie palaiko tik vieną 

konkrečią platformą. 

Kai kurie aušintuvai gali būti sumontuoti dviejose pozicijose. Pirmuoju atveju ventiliatorius 

šiltą orą pūs per užpakalinę korpuso sienelę, o antruoju – per viršuje esančią angą. Tokį CPU 

aušintuvą galima įdiegti priklausomai nuo naudojamo korpuso ar jo padėtis patalpoje ir tokiu būdu 

išvengti nepageidaujamo ventiliacijos grotelių uždengimo pašaliniais daiktais. 

 

Pav. 33 Aušintuvo uždėjimas 
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Pritvirtinus radiatorių ir ant jo uždėjus ventiliatorių belieka prijungti maitinimą į pagrindinėje 

plokštėje esančią jungtį. Paprastai ji vadinama CPU_FAN ar panašiai. Brangesni modeliai gali turėti 

dvi CPU aušintuvų jungtis (antroji – CPU_OPT), nes kai kurios aušinimo sistemos naudoja du 

ventiliatorius. 4 kontaktų jungties buvimas reiškia, kad plokštė gali kontroliuoti aušintuvo greitį. 

 

Pav. 34 Aušintuvo pajungimas 

Operatyvioji atmintis. https://www.corsair.com/eu/en/Memory-Size/vengeance-led-

configurator/p/CMU16GX4M2C3200C16  

Dabar reikėtų į DIMM jungtis įstatyti operatyviosios atminties modulius. Kiekvienas modulis 

turi specialias apsaugos išpjovas, kurios jų neleidžia sumontuoti neteisingai. Todėl niekada 

negalėsite įdiegti DDR3 atminties modulių į plokštę su DDR4 jungtimis. Šis procesas yra gana 

paprastas – kiekvieną prietaisą įspaudžiame į lizdą, kol nesuveiks DIMM galuose esantys 

plastikiniai fiksatoriai. 

 

Pav. 35 RAM įstatymas 

https://www.corsair.com/eu/en/Memory-Size/vengeance-led-configurator/p/CMU16GX4M2C3200C16
https://www.corsair.com/eu/en/Memory-Size/vengeance-led-configurator/p/CMU16GX4M2C3200C16
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Dauguma šiuolaikinių pagrindinių plokščių leidžia naudoti dviejų kanalų RAM rinkinius, 

todėl geriausia įstatyti du arba keturis modulius. Į kuriuos DIMM RAM įstatyti atsakymą visada 

rasite pagrindinės plokštės instrukcijoje  

 

Pav. 36 RAM nurodymai instrukcijoje 

arba  paieškokite užrašų ant pačios plokštės. Pavyzdžiui, MSI aiškiai nurodo lizdus DIMM2 ir 

DIMM4. 

 

Pav. 37 RAM nurodymai 
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Pav. 38 RAM modulių įdiegimas 

 

Valdymo elementų prijungimas 

Priekiniame „Fractal Design Define R5“ skydelyje yra įjungimo/išjungimo mygtukas, po dvi 

USB 2.0 ir USB 3.0 sąsajas, bei 3.5 mm ausinių ir mikrofono jungtys. Visas šias sąsajas būtina 

prijungti prie plokštės. Daugeliu atvejų jungtys yra apatinėje pagrindinės plokštės dalyje. Vidinis 

USB 3.0 paprastai būna tarp 24-pin plokštės maitinimo jungties ir SATA lizdų. 

Korpuso laidų rinkinys paprastai atsakingas už: 

 PWR_SW – įjungimo/išjungimo mygtuką; 

 RESET_SW – priverstinio perkrovimo mygtuką; 

 HDD_LED – kaupiklio indikatorių; 

  PWR_LED – kompiuterio būklės indikatorių. 
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Pav. 39 Valdymo elementų kabeliai 

Kai kurie korpusai turi garsiakalbį. Visos šios jungtys yra vienodos, tačiau plokštės kontaktų 

išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo modelio. Todėl geriausia žvilgtelėti į instrukciją, nes ten 

viskas aiškiai nurodyta. 

 

Pav. 40 Priekinės panelės pajungimas 
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Pav. 41 Vaizdas pagrindinėje plokštėje 

Vidinės USB 2.0 jungtys turi devynis kontaktus, kurie išdėstyti taip, kad neteisingai prijungti 

sąsajos nepavyks. Visi kabeliai turi atitinkamą užrašą. Procesas nesudėtingas ir daug laiko neatims. 

Maitinimo blokas. https://www.corsair.com/eu/en/Power/Plug-Type/rmi-series-config/p/CP-

9020081-UK  

 

Pav. 42 Corsair RM650i dalys 

Toliau tvirtiname  maitinimo bloką ir jo laidus prijungti prie pagrindinės plokštės. Visos 

kompiuterių komponentų jungtys yra standartizuotos ir maitinimo blokas nėra išimtis. Visos jungtys 

turi apsaugą nuo neteisingo sujungimo. SATA jungtis turi L formą, o MOLEX – apsauginius 

išsikišimus. Papildomo +12V maitinimo prijungimo užraktais yra patys antgaliai. 

Papildomas procesoriaus elektros energijos tiekimas gali būti dviejų rūšių: 4 arba 8 kontaktų, 

priklausomai nuo maitinimo bloko galios. PCI-E jungtys būna 6 arba 8 kontaktų ir naudojamos 

sudėtingų išplėtimo plokščių prijungimui. Dažniausia tai yra vaizdo plokštės. 

https://www.corsair.com/eu/en/Power/Plug-Type/rmi-series-config/p/CP-9020081-UK
https://www.corsair.com/eu/en/Power/Plug-Type/rmi-series-config/p/CP-9020081-UK
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Pav. 43 SATA įrenginių ir MOLEX kabeliai 

Prijungiame du laidus prie pagrindinės plokštės: 24 kontaktų pagrindinės plokštės ir 8 pinų 

procesoriaus maitinimą. Pigios plokštės naudoja 4 kontaktų CPU maitinimo jungtis. Tokiu atveju 

pasidaliname 8 kontaktų kabelį į du keturių ir prijungiame. 

Kaupiklių ir optinių įrenginių montavimas 

http://www.goplextor.com/Product/Detail/M8Pe(G)#/Features  

https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-blue-pc-desktop-hard-

drive.html#WD10EZRZ  

Labiausiai paplitusios 2,5 ir 3,5 colių stalinių kompiuterių diskų formos. Be to, dabar sparčiai 

populiarėja SSD su M.2 jungtimi.  

 

Pav. 44 SSD su M.2 jungtimi 

Kalbant apie pastarąją formą, viskas labai paprasta: prietaisas įstatomas tiesiai į motininėje 

esančią jungtį. 2,5 ir 3,5 colių diskus pirmiausia turite įstatyti į tam skirtas korpuso angas. Korpuse 

„Fractal Design Define R5“ abiejų tipų kaupikliams numatytos jiems vietos, tačiau ne visi 

gamintojai pasirūpina 2,5 colių diskų tvirtinimu. Tiesa, daugelis SSD gamintojų savo produkciją 

parduoda su montavimo adapteriais. 

http://www.goplextor.com/Product/Detail/M8Pe(G)#/Features
https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-blue-pc-desktop-hard-drive.html#WD10EZRZ
https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-blue-pc-desktop-hard-drive.html#WD10EZRZ
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Pav. 45 Kaupiklių montavimo M.2 jungtis 

Tiesiog įstatome HDD kaupiklį į jam skirtą vietą ir prie jo prijungiame maitinimą ir naudojant 

SATA kabelį, sujungiame su pagrindine plokšte . Demonstracijai pasirinkome vieną iš labiausiai 

paplitusių kombinacijų: SSD operacinei sistemai ir programoms, plius kietąjį diską multimedijai ir 

kitiems failams. Juos abu prijungėme prie to paties SATA kabelio su dviem antgaliais. Prie kietojo 

disko prijungiame SATA duomenų kabelį.  

Optinių diskų įrenginys montuojamas analogiškai, tik prieš tai korpuso priekyje reikia išimti 

angos dangtelį. 

Vaizdo plokštė. https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1080-GAMING-X-

8G.html  

Vaizdo plokštė įdiegiama paskutinė. Mes naudojome labai didelių matmenų modelį, kuris 

užima net tris išplėtimo lizdus. Vaizdo plokštę reikėtų įstatyti į pirmąjį PCI Express x16 lizdą. 

Dauguma šiuolaikinių diskrečiųjų grafikos adapterių užima du išplėtimo lizdus ir tai reikia turėti 

omenyje planuojat atskirų įtaisų skaičių. Atitinkamai, korpuse teks pašalinti du dangtelius, kurių 

vietą užims vaizdo plokštės grotelės. Belieka tvirtai prisukti varžtą (kartais tam naudojamas 

plastikinis fiksatorius), kad plokštė nejudėtų. 

 

PCI Express x16 jungtis grafikos plokštei gali perduoti iki 75 vatų maitinimą. Jei vaizdo 

plokštė sunaudoja mažiau elektros energijos ji neturi papildomo maitinimo jungties, o jei daugiau – 

gali turėti. Paprasčiausiu atveju prie vaizdo plokštės prijungiamas vienas 6 kontaktų maitinimo 

https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1080-GAMING-X-8G.html
https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1080-GAMING-X-8G.html
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kabelis iš šaltinio. Priklausomai nuo 3D akceleratoriaus galios ir jo konstrukcijos savybių, 

maitinimui gali prireikti dviejų ar net trijų 8 jungčių kabelių. Jei maitinimo blokas tiek jų neturi jis 

arba „nepaveš“ šios vaizdo plokštės, arba teks naudoti MOLEX į PCI-E adapterius. 

 

Pav. 46 Vaizdo plokštės papildomo maitinimo prijungimas 

Yra pagrindinių plokščių leidžiančių naudoti iškart dvi vaizdo plokštes. Prieš perkant svarbu 

įsitikinti ar grafikos adapteris tilps į pasirinktą korpusą, nes jų ilgis ir aukštis gali būti labai 

skirtingas. 

Kabelių sutvarkymas ir kiti darbai 

Visi komponentai sujungti į vieną sistemą. Liko tik smulkmenos. Standartinio kompiuterio 

atveju (procesorius, viena vaizdo plokštės ir standartinis aušinimas) – tai tikrai smulkmenos. 

Korpuso ventiliatorius prijungiame prie pagrindinės plokštės arba tiesiogiai prie maitinimo šaltinio, 

jei jie turi MOLEX jungtį. 

Kabelius stengiamės patalpinti kiek įmanoma kompaktiškiau ir tam panaudojame komplekte 

esančius laikiklius. Taip pat svarbu, kad laidai neliestų ventiliatorių arba radiatorių. Uždedame 

šoninį dagtį, prijungiame išorinius įrenginius ir galime įjungti kompiuterį. 

Įdiegiame operacinę sistemą ir galime testuoti naują kompiuterį. Pats svarbiausias dalykas 

renkant kompiuterį yra tinkamas komponentų pasirinkimas. 

 

Mokymo elementas. 8.1.4. Kompiuterių techninės dalies derinimas 

Pagrindinė 

plokštė 

(MBO) 

https://www.msi.com/Motherboard/Z270-TOMAHAWK.html 1 vnt. 

https://www.msi.com/Motherboard/Z270-TOMAHAWK.html
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Nagrinėjamojo per mokymus kompiuterio, su kiekvieno iš komponentų aprašais, 

specifikacijos lentelė: 

 

Maitinimo bloko galios paskaičiavimas: 

http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/  

Pasitikrinti CPU ir pagrindinės plokštės suderinamumą. 

Gamintojo svetainėje  arba http://www.cpu-upgrade.com. 

Kompiuterio pagrindinės techninės dalies derinimo ypatumai. 

https://www.youtube.com/watch?v=qvwSgxbWIvU  

Kartais tarp procesoriaus aušintuvo ir RAM modulių gali pasitaikyti suderinamumo 

konfliktas. Aušinimo sistema gali blokuoti dalį DIMM jungčių arba didelis atminties radiatorius 

netilpti į tarpą. Tas pats konfliktas gali atsirasti tarp procesoriaus aušintuvo ir maitinimo posistemės 

plokštės radiatoriaus. CPU aušinimo sistema taip pat gali blokuoti pirmąjį išplėtimo lizdą ir bus 

labai apmaudu, jei jis bus PCI Express x16, skirtas įdiegti grafikos plokštę. Taigi renkantis 

procesoriaus aušintuvą ir RAM būtina skrupulingai nustatyti jų suderinamumą su kitais 

komponentais. 

Prieš perkant operatyviąja atmintį, įsitikinkite, kad ji yra suderinama su pagrindine plokšte. 

Tam reikės pasigilinti į motininės charakteristikas oficialioje svetainėje. Tam tikro rinkinio buvimas 

sąraše garantuoja visišką jų suderinamumą. 

 

Mokymo elementas. 8.1.5. Kompiuterių techninės dalies testavimas 

 

Kompiuterio surinktų detalių veikimo patikrinimas/testavimas. Testavimo rezultatų 

analizė.Surinkus ir sujungus visus kompiuterio komponentus, vizualiai patikrinama ar nėra detalių, 

Procesorius 

(CPU) 

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors/core/i7-

processors/i7-7700k.html 

1 vnt. 

Atmintis 

(RAM) 

https://www.corsair.com/eu/en/Memory-Size/vengeance-led-

configurator/p/CMU16GX4M2C3200C16 
2 vnt. 

Kietasis 

atminties tipo 

diskas (SSD) 

http://www.goplextor.com/Product/Detail/M8Pe(G)#/Features 1 vnt. 

Kietasis 

mechaninis 

diskas (HDD) 

https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-blue-pc-desktop-hard-

drive.html#WD10EZRZ 

1 vnt. 

Vaizdo 

plokštė 

https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1080-GAMING-X-

8G.html 

1 vnt. 

PSU https://www.corsair.com/eu/en/Power/Plug-Type/rmi-series-config/p/CP-

9020081-UK 

1 vnt. 

Korpusas 

(CASE) 
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-

series/define-r5-blackout-edition 

1 vnt. 

Aušintuvas http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-max.html 1 vnt. 

http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
http://www.cpu-upgrade.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qvwSgxbWIvU
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors/core/i7-processors/i7-7700k.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors/core/i7-processors/i7-7700k.html
https://www.corsair.com/eu/en/Memory-Size/vengeance-led-configurator/p/CMU16GX4M2C3200C16
https://www.corsair.com/eu/en/Memory-Size/vengeance-led-configurator/p/CMU16GX4M2C3200C16
http://www.goplextor.com/Product/Detail/M8Pe(G)#/Features
https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-blue-pc-desktop-hard-drive.html#WD10EZRZ
https://www.wdc.com/products/internal-storage/wd-blue-pc-desktop-hard-drive.html#WD10EZRZ
https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1080-GAMING-X-8G.html
https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1080-GAMING-X-8G.html
https://www.corsair.com/eu/en/Power/Plug-Type/rmi-series-config/p/CP-9020081-UK
https://www.corsair.com/eu/en/Power/Plug-Type/rmi-series-config/p/CP-9020081-UK
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-r5-blackout-edition
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/define-series/define-r5-blackout-edition
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-max.html
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korpuso mechaninių pažeidimų, ar tinkamai atlikti sujungimai, ar netrūksta dalių, ar tinkamos dalys 

buvo parinktos, ar dera tarpusavyje. Jei randama kažkokių neatitikimų ar klaidų, jos turi būti 

ištaisytos. Jei klaidų nėra, pereiname prie kompiuterio testavimo. 

Prie kompiuterio prijungiami klaviatūra, vaizduoklis, maitinimo šaltinis. Įjungus kompiuterį 

stebima ar veikia aušinimo sistema, ar matomi ekrane pranešimai. Jei kompiuteris neveikia, ar 

išsijunginėja pereinama prie gedimo nustatymo ir šalinimo darbų. Jei viskas veikia korektiškai, 

tęsiami darbai. 

Atliekami reikalingi BIOS nustatymai. Įdiegiama operacinė sistema. Tikrinama ar operacinė 

sistema startuoja iš kietojo disko.  

CPU testavimas.  

Hot CPU Tester Pro 4. http://www.7byte.com/index.php?page=hotcpu  

Hot CPU Tester Pro patikrina procesoriaus, mikroschemų rinkinio ir beveik visų pagrindinės 

plokštės dalių klaidas. DefectTrack yra 7Byte sukurta technologija, skirta tikrinti kompiuterio 

sistemų stabilumą. "Hot CPU Tester" šiuo metu yra naudojamas daugelyje laboratorijų ir 

vyriausybinių organizacijų visame pasaulyje kaip patikima testavimo programa. 

Intel procesorių testavimo priemonė. 

https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005567/processors.html  

Geras, bet ne pigus sprendimas, dažnai naudojamas didesnių įmonių IT inžinierių, siekiant 

diagnozuoti kompiuterinės įrangos problemas, įskaitant pagrindines plokštės problemas. 

http://www.pc-doctor.com/  

Kitas puikus produktų rinkinys, kuris gali padėti testuoti kompiuterinę įrangą, įskaitant 

pagrindinę plokštę. 

https://www.uxd.com/  

Kietojo disko testavimas. 

https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk  

TestDisk - nemokama ir atviro kodo programa, skirta testuoti ir taisyti skirtingas kietojo disko 

klaidas. 

https://www.seagate.com/gb/en/support/downloads/seatools/  

Seagate SeaTools – puiki ir nemokama programa, naudojama visų kompiuterių standžiųjų 

diskų testavimui. 

http://panterasoft.com/  

HDD Healt - dar viena programa, kuri naudoja S.M.A.R.T technologiją, kad būtų parodyta 

standžiojo disko statistika, pvz., Disko temperatūra, bendra informacija ir visi kiti SMART 

atributai. 

http://www.ultimatebootcd.com/download.html  

http://www.7byte.com/index.php?page=hotcpu
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005567/processors.html
http://www.pc-doctor.com/
https://www.uxd.com/
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
https://www.seagate.com/gb/en/support/downloads/seatools/
http://panterasoft.com/
http://www.ultimatebootcd.com/download.html
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Kitas variantas yra atsisiųsti failus, norint sukurti "Ultimate" įkrovos kompaktinį diską ar 

USB atmintuką. "Ultimate" įkrovos kompaktiniame diske yra keletas įrankių, skirtų ne tik 

standžiųjų diskų, testavimui, bet ir kitiems kompiuterio komponentams. 

 

Atminties testavimas: 

Specialios programinės įrangos pagalba yra testuojama kompiuterio atmintis. Tai gali trukti 

iki kelių valandų, priklausomai nuo kompiuterio parametrų. Atlikus testavimus programinė įranga 

pašalinama iš kietojo disko. Radus klaidų netinkami komponentai keičiami kitais. 

Kompiuterio komponentų galutinis testavimas, patikra, derinimas su OS: 

Atliekama operacinės sistemos patikrinimo procedūra, tikrinamas  komponentų 

suderinamumas su operacine sistema, tvarkyklių tinkamumas. Tikrinamas periferinių įrenginių 

funkcionavimas. Jei randama klaidų, tvarkyklės diegiamos iš naujo, atnaujinamos. Jei randama 

klaidų operacinės sistemos funkcionavime, operacinė sistema diegiama iš naujo ir vėl visi 

komponentai testuojami nuo pradžios. 

Darbinės atminties testavimo įrankiai 

Darbinės atminties testavimo programos, dažnai vadinamos RAM test, yra programos kurios 

atlieka detalų darbinės atminties darbo tikrinimą. 

Darbinės atminties plokštelės yra labai jautrios išoriniams dirgikliams.. Jei įtariate, kad blogai 

dirbančio kompiuterio priežastis yra susijusi su blogomis dalimis, testuoti pradėkite nuo RAM. 

Pastaba: Visos pateiktos programos dirba nepriklausomai nuo operacinės sistemos, todėl 

nesvarbu ar naudojate Windows 10, Windows 7, Windows XP, Linux ar kitas operacines sistemas, 

visos šios programos veiks. 

Svarbu: Jei testai parodys, kad sugedo RAM plokštelė, ją pakeiskite. Darbinė atmintis yra 

neremontuojama. 

Memtest86 https://www.memtest86.com/  

Memtest86 yra nemokama programa. Ją labai lengva naudoti. Jei turite mažai laiko 

testavimui, turėtumėte rinktis šią programą. 

Paprasčiausiai parsisiųskite ISO formato failą iš Memtest86 svetainės ir įrašykite į kompaktinį 

diską. Po to perkraukite kompiuterį ir leiskite kompiuteriui užsikrauti iš kompaktinio disko. 

Windows Memory Diagnostic 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/2008.09.utilityspotlight.aspx  

Windows Memory Diagnostic taip pat yra nemokama Microsoft programa. Ji yra labai panaši 

į kitas darbinės atminties testavimo programas. Ši programa atlieka platų spektrą intensyvių testų 

skirtų nustatyti ar RAM yra pagedusi. 

Svarbu: Kad galėtumėte naudotis šia programa nebūtina naudotis Windows operacine sistema. 

https://www.memtest86.com/
https://technet.microsoft.com/en-us/library/2008.09.utilityspotlight.aspx
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Memory testers. http://www.memorytesters.com/  

Atskiras įrenginys skirtas testuoti RAM plokšteles. 

PSU tikrinti patikimos programinės įrangos nėra. Yra programos kurios leidžia stebėti PSU 

parametrus realiu laiku.  

Intel testavimo ir diagnozavimo rekomendacijos.  

https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005607/boards-and-

kits/desktop-boards.html  

Ir dar keletas prietaisų, leidžiančių greitai ir lengvai patikrinti CPU, RAM lizdus ir testuoti 

pagrindinės plokštės klaidas. 

 

 

 

 

PCI jungties pagrindinės plokštės 

testavimo įrenginys 

 

RAM lizdo DDR4 testavimo įrenginys 

http://www.memorytesters.com/
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005607/boards-and-kits/desktop-boards.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005607/boards-and-kits/desktop-boards.html
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CPU lizdo LGA-1150 testavimo 

įrenginys 

 

Daugiau apie testavimo įrankius galite rasti https://www.pctestcards.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=9j44lQfHKtk  

Kitas variantas, nenaudojant įvairios programinės įrangos, galima išimti įtarimus keliantį 

kompiuterio komponentą ir jį pakeisti kitu. 

 

Mokymo elementas. 8.1.6. Kompiuterių techninės dalies gedimų šalinimas ir remontas , 

techninės dalies priežiūra 

 

Kas yra kompiuterių diagnostika ir remontas? 

Kompiuterio vartotojas, nepriklausomai nuo patirties, susiduria su kompiuterio sutrikimais ar 

kompiuterio techniniu gedimu. Šiuo atveju būtina kompiuterinė diagnostika.  

Kompiuterių sutrikimų priežastys skirstomos į dvi grupes: programinės ir techninės.  

Tinkama kompiuterinė diagnostika gali nustatyti gedimus. Taigi kompiuterių diagnostika ir 

remontas yra neatsiejamai susiję: negali iš karto pradėti remonto neatlikus pirmojo žingsnio -

diagnostikos. 

Programinė diagnostika: 

Ši diagnostika padės nustatyti jūsų stacionaraus ar nešiojamojo kompiuterio sutrikimo 

priežastį, išsiaiškinti, kodėl Windows operacine sistema veikia neteisingai.  

Priklausomai nuo užduoties, programinė diagnostika apima virusų šalinimą, automatinę 

sistemos defektų paiešką, sistemos failų patikrinimą, kietojo disko patikrą dėl sisteminių ar disko 

klaidų. Programinė diagnostika padės identifikuoti problemą, jei kompiuterio darbas nutraukiamas 

ar operacinės sistemos darbas sulėtėja, nusimuša programų nustatymai, nėra vaizdo arba garso, nėra 

išsaugomi duomenys. Įvairios specializuotos programos padeda gauti informaciją apie sisteminę 

plokštę, atmintį, kietąjį diską, vaizdo plokštę ir kompiuterio temperatūrą. 

Aparatine kompiuterio diagnostika: 

https://www.pctestcards.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9j44lQfHKtk
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Jei programine paklaida negalima, atliekama aparatinė stacionaraus ar nešiojamojo 

kompiuterio diagnostika. Ši diagnostika reikalauja specialios įrangos, padeda nustatyti gedimą 

maitinimo bloke, sisteminėje plokštėje ar kitose kompiuterio sudedamose dalyse.  

Aparatinė kompiuterio diagnostika apima įvairių testų (atminties, sisteminės plokštės, kietojo 

disko, vaizdo plokštės ir jų temperatūros, dekodavimo signalų iš BIOS) atlikimą. 

 

Pagrindinės plokštės MSI Z270 TOMAHAWK BIOS aprašymas. 

BIOS galimybių aprašymas ir konfigūravimo instrukcija nuo 38 puslapio. Aprašoma, kaip 

teisingai atlikti nustatymus, atnaujinimus BIOS sąsajoje, kaip išdėstytas BIOS meniu bei aprašomas 

kiekvienas to meniu punktas. Klaidų sprendimo būdai aprašomi nuo 99 puslapio. 

https://www.msi.com/Motherboard/support/Z270-TOMAHAWK#down-manual  

 

 

Pav. 47 MSI Z270 TOMAHAWK BIOS 

 

Pagrindinės plokštės MSI Z270 TOMAHAWK BIOS atnaujinimas: 

https://www.youtube.com/watch?v=LRyFMf0D9Lc   

Ar žinai ką reiškia BIOS signalai? 

Turbūt kiekvienas esate girdėjęs trumpą signalą kuris pasigirsta įjungus stalinį kompiuterį. 

Tas signalas reiškia, kad su kompiuteriu viskas gerai, ir jis pasiruošęs darbui. Bet kai kompiuteris 

sugenda, tada pasigirsta įvairių signalų, jie būna trumpi arba ilgi. Taigi kokį gedimą mums praneša 

šie signalai. 

Čia yra AMI BIOS programų garso signalų reikšmės: 

AMI BIOS: 

https://www.msi.com/Motherboard/support/Z270-TOMAHAWK#down-manual
https://www.youtube.com/watch?v=LRyFMf0D9Lc
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1 trumpas/ Klaidų neaptikta, tęsiama sistemos paleistis. 

2 trumpi / Darbo atmintinės klaida. 

3 trumpi / Klaidingi darbo atmintinės pirmieji 64 KB. 

4 trumpi / Sisteminio laikrodžio gedimas. 

5 trumpi / Procesoriaus gedimas. 

6 trumpi / Klaviatūros valdiklio gedimas. 

7 trumpi / Sisteminės plokštės gedimas. 

8 trumpi / Vaizdo atmintinės klaida. 

9 trumpi / Neteisinga BIOS kontrolinė suma. 

10 trumpų / Įrašo į CMOS atmintinę klaida. 

11 trumpų / Tarpinės atmintinės klaida. 

1 ilgas ir 2 trumpi arba 1 ilgas ir 3 trumpi / Vaizdo plokštės gedimas. 

2 ilgi ir 2 trumpi / Diskelio įrenginio valdiklio klaida. 

Signalų nėra / Maitinimo bloko arba sisteminės plokštės gedimas. 

 

HP nešiojamo kompiuterio vartotojo vadovas. 

http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02168133  

Asus nešiojamo kompiuterio vartotojo vadovas. 

https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/N76VB/LT_eManual_N76VM_VZ_VER6954.pdf  

Dell nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas. 

http://downloads.dell.com/manuals/all-

products/esuprt_laptop/esuprt_inspiron_laptop/inspiron-11-3168-2-in-1-

laptop_user%27s%20guide_en-us.pdf  

Dell stalinio kompiuterio vartotojo vadovas. 

http://downloads.dell.com/manuals/all-

products/esuprt_desktop/esuprt_alienware_dsk/alienware-area51_user%27s%20guide_en-us.pdf  

Vartotojo teisės, atliekant garantinį, negarantinį ar po garantinį remontą. 

Pagal ES taisykles, prekybininkas turi pataisyti, pakeisti jūsų nusipirktas prekes, sumažinti jų 

kainą arba grąžinti pinigus, jeigu tos prekės turėjo defektų arba atrodo ar veikia ne taip, kaip 

reklamuota. 

Jei prekę ar paslaugą įsigijote internetu arba kitu būdu ne parduotuvėje (telefonu, paštu, iš 

išnešiojamosios prekybos agento), taip pat turite teisę nutraukti sandorį ir grąžinti užsakymą per 14 

dienų laikotarpį dėl bet kokios priežasties ir be jokio paaiškinimo. 

Nemokama 2 metų garantija (teisinė garantija) suteikiama visoms prekėms (netaikoma 

baterijoms ir kitiems greitai sudevimiems/suvartojamiems daiktams). 

http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02168133
https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/N76VB/LT_eManual_N76VM_VZ_VER6954.pdf
http://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_inspiron_laptop/inspiron-11-3168-2-in-1-laptop_user%27s%20guide_en-us.pdf
http://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_inspiron_laptop/inspiron-11-3168-2-in-1-laptop_user%27s%20guide_en-us.pdf
http://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_inspiron_laptop/inspiron-11-3168-2-in-1-laptop_user%27s%20guide_en-us.pdf
http://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_desktop/esuprt_alienware_dsk/alienware-area51_user%27s%20guide_en-us.pdf
http://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_desktop/esuprt_alienware_dsk/alienware-area51_user%27s%20guide_en-us.pdf
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Nesvarbu, ar pirkote prekes internetu, parduotuvėje, ar užsakėte paštu, pagal ES taisykles 

visada turite teisę į ne mažiau kaip dvejų metų nemokamą garantiją. 

Ši 2 metų garantija yra jūsų minimali teisė. Pagal jūsų šalies nacionalines taisykles jums gali 

būti suteikiama didesnė apsauga, tačiau bet koks nukrypimas nuo ES taisyklių visuomet turi būti 

vartotojų naudai. 

Jei paaiškėja, kad kurioje nors kitoje ES šalyje įsigytos prekės turi defektų, atrodo arba veikia 

ne taip, kaip reklamuota, pardavėjas turi jas nemokamai pataisyti, pakeisti arba sumažinti kainą ar 

grąžinti už jas sumokėtus pinigus. 

Paprastai dalinės kompensacijos arba visų sumokėtų pinigų grąžinimo galima reikalauti tik 

tada, kai prekių neįmanoma pataisyti arba pakeisti. 

Gali būti, kad teisės į kompensaciją neturėsite, jei defektas nedidelis (pavyzdžiui, brėžis ant 

kompaktinio disko dėžutės). 

Kaip pasiekti, kad prekės būtų pataisytos, pakeistos arba būtų grąžinti už jas sumokėti pinigai 

2 metų garantinis laikotarpis prasideda tuoj pat, kai tik gaunate prekes. 

Kai kuriose ES šalyse pardavėją apie defektą privalu informuoti per du mėnesius nuo jo 

aptikimo, kitaip galite netekti teisės į garantiją. 

Jums reikia per 6 mėnesius nuo prekių gavimo parodyti pardavėjui, kad jos turi defektų arba 

nėra tokios, kaip reklamuota. 

Po 6 mėnesių daugumoje ES šalių jau turėsite įrodyti, kad defektas buvo prekės gavimo 

momentu, pavyzdžiui, jums reikės įrodyti, kad defektas atsirado dėl prastos panaudotų medžiagų 

kokybės. 

Pardavėjas visais atvejais turi pasiūlyti sprendimą. Kai kuriose ES šalyse ir gamintojo galite 

prašyti atlyginti nuostolius. 

Jeigu jums iškilo problemų dėl kitoje ES šalyje įsigytų ar iš jos gautų prekių, jums gali padėti 

jūsų šalies Europos vartotojų centrasEnglish. 

Atsitikimas 

Prekių trūkumai ne visada paaiškėja iš karto. 

Mirekas nusipirko nešiojamąjį kompiuterį. Pradžioje jis veikė puikiai, tačiau po metų Mirekas 

pastebėjo, kad šio kompiuterio atmintis mažesnė, negu turėjo būti. 

Nors Mirekas to iš karto nepastebėjo, o kompiuteris veikė, jis neturėjo skelbtų savybių arba tų 

savybių, už kurias pirkėjas sutiko mokėti pirkdamas, todėl Mirekas išsireikalavo iš parduotuvės 

dalinę kompensaciją. 

Papildomos garantijos (prekybos garantijos) 

Parduotuvės arba gamintojai neretai siūlys jums papildomų prekybos garantijų. Jos jau bus 

įtrauktos į prekės kainą arba už jas reikės mokėti papildomai. 
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Dėl jos jums gali būti užtikrinta geresnė apsauga, tačiau ši garantija jokiu atveju nepakeičia ir 

nesumažina minimalios 2 metų garantijos, į kurią visada turite teisę pagal ES taisykles. 

Taigi jei parduotuvėje nauja prekė jums parduodama pigiau dėl to, kad nesuteikiama 

garantijos, tai reiškia tik tai, kad jūs negaunate jokių papildomų garantijų. Visada turite nemokamą 

dvejų metų garantiją, jei prekė turi defektą arba neatitinka aprašo. 

Naudotos prekės 

Naudotoms prekėms, kurias įsigyjate iš prekybininko, taip pat taikoma minimali 2 metų 

garantija. Tačiau iš privačių asmenų arba viešuosiuose aukcionuose įsigytoms prekėms ši garantija 

netaikoma. 

Kai kuriose ES šalyse pirkėjas ir pardavėjas gali susitarti dėl trumpesnio nei 2 metų 

laikotarpio, tačiau jis negali būti trumpesnis kaip 1 metai. Apie tai turėtų būti aiškiai informuota 

pirkimo metu. 

Išsamesnės informacijos apie tai, kokios teisės užtikrinamos nacionaliniais teisės aktais, 

galima sužinoti susipažinus su teisinių ir prekybos garantijų taisyklėmis, galiojančiomis šalyje, 

kurioje įsigyta prekė: 

Užsakymo atšaukimas ir grąžinimas. 

Per 14 dienų galima atsisakyti ne parduotuvėje (internetu, telefonu ar paštu) įsigytų prekių ir 

jas grąžinti 

Europos Sąjungoje turite teisę per 14 dienų grąžinti tokius pirkinius ir atgauti visus už juos 

sumokėtus pinigus. Tai galite padaryti dėl bet kokios priežasties, pavyzdžiui, vien todėl, kad 

persigalvojote. 

14 dienų persigalvojimo laikotarpis netaikomas besąlygiškai visiems pirkiniams. Be kita ko, 

išimtis galioja šioms prekėms: 

lėktuvų ir traukinių bilietams, koncertų bilietams, viešbučių kambarių užsakymams, 

automobilių nuomos, maitinimo paslaugų užsakymams konkrečioms datoms, 

prekėms ir gėrimams, kurie jums pristatomi reguliariai (pvz., pienininko pristatomiems 

produktams), 

pagal užsakymą pagamintoms arba aiškiai asmeninėms reikmėms pritaikytoms prekėms (pvz., 

asmeniškai pasiūtiems kostiumams), 

garso, vaizdo turiniui ar kompiuterinei programinei įrangai pakuotėse (pavyzdžiui, DVD 

diskams), kurias gavę atplėšėte, 

skaitmeniniam turiniui internete, jeigu jau pradėjote jį siųsdintis ar naudoti srautiniu būdu, 

prekėms, įsigytoms iš privataus asmens, o ne bendrovės, 

skubaus remonto arba techninės priežiūros darbams, pavyzdžiui, jeigu iškvietėte santechniką 

pataisyti prakiurusį dušą, nebegalite atšaukti darbų, kai jau sutarėte dėl paslaugų kainos. 
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Persigalvojimo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekes gavote. Sutarčių 

dėl paslaugų atveju persigalvojimo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo tos dienos, kurią sudarėte 

sutartį. Jeigu persigalvojimo laikotarpio pabaiga sutaps su nedarbo diena, jis bus pratęstas iki 

artimiausios darbo dienos. 

Kaip atšaukti pirkimo sandorį 

Turite pranešti prekybininkui apie savo sprendimą atšaukti pirkimo sandorį. Vien tik grąžinti 

prekes nepakanka. Prekybininkas turi pateikti jums pavyzdinę sutarties atsisakymo formą – ją 

galite, bet neprivalote naudoti, kad informuotumėte prekybininką apie savo sprendimą. 

Galite informuoti prekybininką ir grąžinti prekes vienu metu, pavyzdžiui, prie paštu 

grąžinamų prekių pridėti rašytinį pareiškimą arba nusiųsti jį faksu ar e. paštu. 

Nenaudotas prekes turite išsiųsti atgal per 14 dienų nuo tada, kai informavote prekybininką. 

Kai kurie prekybininkai neturi teisės imti iš jūsų mokesčio už prekių grąžinimą, tačiau 

prekybininkas turėtų jus informuoti tuo atveju, jeigu turite sumokėti prekių grąžinimo išlaidas. 

Jeigu prekybininkas jūsų neinformuos, kad jums reikia sumokėti už prekių grąžinimą, šias išlaidas 

jis turės padengti pats. Jums nereikia mokėti jokių kitų mokesčių, apie kuriuos jums nebuvo 

pranešta. 

Jeigu prekės gabaritai dideli (pvz., didelių namų apyvokos daiktų atveju), prekybininkas jus 

turi informuoti bent apie numatomas jos grąžinimo išlaidas. Tačiau didelių gabaritų prekes, įsigytas 

iš išnešiojamosios prekybos agento ir pristatytas jums iš karto, pasiimti atgal savo sąskaita visais 

atvejais turi pats prekybininkas. 

Sumokėtų pinigų grąžinimas 

Prekybininkas privalo jums grąžinti pinigus per 14 dienų nuo tada, kai gavo jūsų pareiškimą 

apie pirkinio atsisakymą, tačiau gali uždelsti pinigų grąžinimą, jeigu dar negavo grąžinamų prekių 

arba įrodymo, kad jas jam grąžinote. 

Taip pat turi būti grąžinti visi pristatymo mokesčiai, kuriuos sumokėjote, kai įsigijote pirkinį, 

tačiau prekybininkas gali nuskaičiuoti iš jūsų pristatymo mokesčius, jeigu buvo užsakytas 

nestandartinis (skubus) pristatymas. 

ES teisės aktai 

ES direktyva dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų 

ES vartotojų teisių direktyva 

 

Pavyzdys. 

GAMINTOJO GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS 

1. Bendros sąlygos 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:31999L0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1403274218893
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1.1 Gamintojo garantinio aptarnavimo sąlygos, įvardintos šiame dokumente ir taikomos 

perkant nurodytus pažymoje įrenginius nekeičia ir neriboja (bet papildo) įstatymais apibrėžtų 

pirkėjų teisių. 

1.2 Prekės kokybė (atitikimas sutarčiai) nėra šio garantinio aptarnavimo objektas, tai yra nei 

gamintojas nei pardavėjas negarantuoja, kad šio įrenginio darbas neturės klaidų ir trikdžių. 

1.3 „Įmonė“ neneša atsakomybės už pažeidimus, kurie atsirado vartotojui nesilaikant 

įrenginio gamintojo ar pardavėjo nurodymų ir rekomendacijų. 

1.4 Šis garantinis aptarnavimas nėra taikomas programinei įrangai, eksploatacinėms 

medžiagoms ir nesuteikiamas jei: 

Įrenginys buvo naudojamas neteisingai, ne pagal tiesioginę paskirtį, bei buvo viršyti 

gamintojo leistini įrenginio apkrovimai (resursai, nominalai), darbo rėžimai buvo neleistinai 

spartinami; 

Gedimai ar defektai atsirado dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės, katastrofinių gamtos 

reiškinių ar nenugalimos jėgos aplinkybių; 

Gedimai atsirado Pirkėjui naudojant eksploatacines medžiagas ar Prekės dalis, kurios nėra 

originalios arba rekomenduojamos naudoti prekės gamintojo; 

Įrenginys yra mechaniškai, termiškai, chemiškai ar kitaip pažeistas; 

Gedimas atsirado dėl užteršimo, kai į įrenginio vidų pateko dulkių, pašalinių daiktų, 

medžiagų, skysčių, vabzdžių ar pan.; 

Pažeisti, sunaikinti ar pakeisti ant įrenginių esantys įrenginio modelio, serijos numerio, 

garantiniai ir kiti lipdukai ar ženklinimai; 

Įrenginys buvo jungiamas į techniškai netvarkingus arba neįžemintus elektros, telefono ir 

kitus tinklus arba gedimas atsirado dėl per aukštos elektros įtampos ar jos šuolių, staigaus įtampos 

kritimo, dingimo (dėl Pirkėjo kaltės ar nesant jo kaltės); 

Keli įrenginiai buvo sujungiami tarpusavyje nesilaikant įrenginių sujungimo taisyklių; 

Gedimas atsirado dėl netinkamo įrangos aptarnavimo ar dėl kito gedimo (laiku nesikreipus į 

servisą ir naudojant sugedusį gaminį); 

Jei gedimai atsirado dėl virusų ar kitų kenkėjiškų programų ar programinės įrangos gedimo; 

Savarankiškai (ne pardavėjo ar gamintojo techninio centro) atliktas bet koks įrenginio 

remontas, diagnostika ar modifikavimas, o taip pat yra bandymo atidaryti gaminį požymių ir pan. 

1.5 Negyvų taškų (dead pixel) buvimas monitorių, nešiojamųjų ir planšetinių kompiuterių, 

fotoaparatų, telefonų bei kitų įrenginių LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku, jei taškų 

skaičius neviršija įrenginio gamintojo nustatytų negyvų taškų normų. 

1.6 Pardavėjas ar gamintojas neneša atsakomybės už įrenginių laikmenose esančių duomenų 

pažeidimą ar praradimą bei už visą įrenginyje esančią informaciją ir jos legalumą. Prieš perduodant 
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įrenginį aptarnavimui būtina padaryti visų duomenų kopijas ir pašalinti visą konfidencialią 

informaciją iš įrenginio laikmenų, nes visi įrenginyje esantys duomenys aptarnavimo metu gali būti 

prarasti. 

1.7 Pirkėjas privalo saugoti Garantinę pažymą ir visus prekes lydinčius dokumentus 

(originalius prekių gamintojų garantinius talonus, instrukcijas, atskirų įrenginių aprašymo knygutes 

ir t.t.), originalią prekių pakuotę iki prekės ar jos komponentų garantinio termino pabaigos. 

1.8 Natūralus prekės susidėvėjimas jos naudojimo metu ar dėl to įvykęs jos išvaizdos, savybių 

pasikeitimas nelaikomas prekės gedimu ar kokybės trūkumu. 

2. Pardavėjo atsakomybė 

2.1 Atsiradus įrenginio gedimui, maksimalią pardavėjo atsakomybę nustato šio gamintojo 

garantinio aptarnavimo ribojama remonto ar keičiamų įrenginio komponentų vertė (dėl kurių 

atsirado gedimas). 

2.2 Pardavėjas neneša atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl įrangos gedimų, įskaitant 

prarastą pelną, laiką ar netyčinius šalutinius nuostolius. 

2.3 Gamintojo nustatytas garantinio aptarnavimo terminas nustato laiko tarpą nuo įrenginio 

pirkimo momento, kuomet įrenginyje atsirandantys gedimai bus pašalinti gamintojo ar jo 

autorizuotų atstovų sąskaita šiomis aptarnavimo sąlygomis. Gamintojo garantinio aptarnavimo 

terminas ir pirkimo data nurodomi įrenginio garantinėje pažymoje. 

2.4 Garantinis aptarnavimas atliekamas tik nepasibaigus gamintojo garantinio aptarnavimo 

terminui perduodant įrangą gamintojui ar jo atstovui. Gamintojo ar jo atstovų įgalioti techniniai 

centrai (ĮTC) nurodyti garantiniame talone bei http://www.skytech.lt/garantinis-aptarnavimas. 

3. Garantinio aptarnavimo sąlygos 

3.1 Garantinis remontas atliekamas Pardavėjo garantinio remonto (serviso) skyriuje arba 

Gamintojo įgaliotame techniniame centre (ĮTC). Pirkėjas prekę remontui pristato ir pasiima savo 

jėgomis ir lėšomis, išskyrus atvejus, numatytus LR teisės aktuose. Tuo atveju, jei prekės garantinį 

aptarnavimą atlieka ĮTC, o įrenginys pristatomas Pardavėjo serviso skyriui, Pardavėjas nukreipia 

Pirkėją į ĮTC, arba, pirkėjui sutikus, atlieka tarpininkavimo paslaugą, taikant nustatytą mokestį 

(transportavimo, administravimo). ĮTC išrašytas sąskaitas už negarantines paslaugas apmoka 

Pirkėjas. 

3.2 Garantinis remontas atliekamas tik Pirkėjui pateikus: 

tinkamai užpildytą Pardavėjo prekės garantinę pažymą arba tinkamai užpildytus originalius 

prekių gamintojų garantinius talonus; 

prekės pirkimo dokumentą (sąskaitą, čekį, mokėjimo kvitą arba priėmimo-perdavimo aktą). 

3.3 Pateikiant įrenginį garantiniam aptarnavimui privaloma pateikti ir visus kartu 

komplektuojamus priedus. Prekės, kuriose naudojamos eksploatacinės medžiagos (pvz. 
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spausdintuvai, kopijavimo ir pan. įrenginiai), privalo būti pateiktos su netuščiomis originaliomis ar 

gamintojo rekomenduojamomis eksploatacinėmis medžiagomis (pvz. rašalo ar dažiklio kasetėmis). 

3.4 Į komplektaciją neįeinančius priedus (atminties ar SIM korteles, dėkliukus ar pan.) 

privaloma išimti prieš pateikiant įrenginį aptarnavimui, už šių priedų saugumą Pardavėjas ar ĮTC 

neatsako. Garantiniam aptarnavimui pateikiant įrenginius (telefonus, planšetinius kompiuterius) su 

užklijuotais apsauginiais stiklais ar plėvelėmis, Pardavėjas ar ĮTC gali pareikalauti apsauginius 

stiklus ar plėveles nuimti. 

3.5 Pakeitus nesuremontuojamą įrenginį ar jo sudedamąją dalį kita ar analogiška, pakeistai 

daliai nėra suteikiamas naujas garantinio aptarnavimo terminas – taikoma tęstinė garantija, kokia 

buvo nustatyta garantiniam remontui pateiktam įrenginiui ar jo sudedamajai daliai. 

3.6 Natūraliai susidėvinčioms, sunaudojamoms (eksploatacinėms) medžiagoms, spausdintuvų 

galvutėms, dažiklio kasetėms, procesorių, maitinimo, aušintuvų ir kitiems ventiliatoriams, 

baterijoms ir akumuliatoriams, įkrovikliams bei kartu komplektuojamiems aksesuarams taikomas 

trumpesnis nei pagrindiniam įrenginiui garantijos terminas, kuris nurodomas prekės aprašyme ar 

garantinėje pažymoje. Tuo atveju, jei toks terminas atskirai nenurodytas, gamintojo garantinis 

aptarnavimas pažymoje ar talone nurodytiems įrenginiams nėra taikomas, trūkumai šalinami tik LR 

teisės aktų numatyta tvarka. 

4. Garantinio remonto atlikimo tvarka ir terminai 

4.1 Prekę garantiniam remontui Pirkėjas turi pateikti gamintojo arba analogiškame saugų 

transportavimą užtikrinančiame įpakavime, su pirkimo metu gautais dokumentais, tvarkyklėmis, 

kartu komplektuojamais kabeliais, laidais, programine įranga. 

4.2 Pateikdamas prekę Pirkėjas turi konkrečiai ir aiškiai nurodyti pastebėtą gedimą, trūkumą 

ar kitą priežastį, dėl ko prekė pateikiama remontui. 

4.3 Priimant prekę garantiniam aptarnavimui, atliekama preliminari prekės apžiūra. Jos metu 

vizualiai ar kitaip pastebėti ženklūs prekės pažeidimai užfiksuojami Įrenginio priėmimo remontui 

pažymoje arba atskirame akte. Pateikus prekę ar jos dalį detaliai apžiūrai ĮTC, gali būti nustatyti 

preliminarios apžiūros metu nenustatyti sunkiai pastebimi ar paslėpti prekės pažeidimai. 

4.4 Prekės pirminė diagnostika atliekama per 3 (tris) darbo dienas. Šios diagnostikos metu 

nustatoma, ar pirkėjo nurodytas trūkumas egzistuoja (pasireiškia). Jei Pardavėjas neturi techninių 

galimybių atlikti pirminę patikrą Pardavėjo patalpose, prekė pateikiama ĮTC. Tokiu atveju, gedimo 

ir (ar) jo priežasties nustatymas gali užtrukti iki 10 (dešimt) darbo dienų. 

4.5 Jei Pirkėjo nurodytas prekės ar jos dalies gedimas pasireiškia arba pirminę diagnostika 

nėra atliekama Pardavėjo patalpose, Pardavėjas per 5 d.d. perduoda(išsiunčia) prekę į ĮTC. Jei 

Prekės gedimų nenustatyta, užfiksuota Pirkėjo neatitiktis nelaikoma gedimu ar broku, esantis 

gedimas įvykęs ne dėl gamintojo kaltės arba šiose sąlygose nurodytais negarantiniais atvejais, su 
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gedimo nustatymu susijusias išlaidas (diagnostikos, transportavimo, ĮTC išrašytos sąskaitos ir t.t.) 

padengia Pirkėjas. Prekė Pirkėjui grąžinama tik po pilno minėtų išlaidų apmokėjimo. 

4.6 Gavus prekę ir pripažinus gedimą garantiniu, ĮTC prekę ar jos dalį suremontuoja (nesant 

galimybei suremontuoti – pakeičia kita identiška ar analogiška) per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo 

prekės pateikimo ĮTC. Atskirais atvejais, kuomet reikiamų detalių neįmanoma gauti iš karto dėl nuo 

ĮTC ar Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių arba kai ĮTC yra už Lietuvos ribų, garantinio remonto 

trukmė gali būti pratęsta iki 30 (trisdešimt) darbo dienų, papildomai informuojat apie tai Pirkėją. 

4.7 Jei minėtų garantinių įsipareigojimų ĮTC ar Pardavėjas įvykdyti negali, Pirkimo-

Pardavimo sutartis, kuria buvo įsigyta prekė, turi būti nutraukiama ir per 14 dienų Pirkėjui turi būti 

grąžinti už prekę sumokėti pinigai. 

4.8 Prekės atsiėmimo metu būtina patikrinti, ar nurodytas gedimas yra pašalintas (išsk. atvejus 

kai to neįmanoma padaryti Pardavėjo patalpose), taip pat įsitikinti, kad grąžinama visa remontui 

atnešto įrenginio komplektacija. Vėliau pretenzijos dėl trūkstamų komplektacijos dalių 

nepriimamos. Be dokumento (prekės priėmimo-perdavimo akto) prekė negrąžinama. Pametus aktą, 

privaloma turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

4.9 Klientas privalo atsiimti savo įrenginį per 14 dienų nuo pranešimo apie garantinio 

aptarnavimo atlikimą ar sustabdymą (atsisakius pateikti būtinus priedus ar informaciją) išsiuntimo 

remonto akte nurodytais kontaktais. Neatsiėmus įrenginio per nurodytą terminą, taikomas prekės 

saugojimo mokestis (1% prekės vertės už kiekvieną pradelstą dieną). Neatsiėmus prekės per 100 d. 

nuo saugojimo mokesčio skaičiavimo dienos „Įmonė“ turi teisę įrenginio toliau nebesaugoti ir jį 

utilizuoti. 

5. Kitos sąlygos 

5.1 Pardavėjas neprisiima atsakomybės už bet kurią žalą - tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę 

arba išplaukiančią kaip nuostoliai, įskaitant ekonominius ir materialinius nuostolius, pelno, pajamų, 

informacinių duomenų praradimą, kada jie susiję su Pardavėjo parduotų prekių pažeidimais arba 

negalėjimu prekių eksploatuoti. 

 

Aparatinės įrangos garantija - Apple 

https://www.apple.com/legal/warranty/products/iphone-lithuanian.html  

  

https://www.apple.com/legal/warranty/products/iphone-lithuanian.html
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Mokymo elementas. 8.1.7. Savarankiška užduotis 

 

Užduoties tikslas: 

Savarankiškai sukomplektuoti, sumontuoti kompiuterių technines detales pagal duotus 

reikalavimus. Užduoties atlikimui reikalinga technologinė dokumentacija ir priemonės: 

 Reikalavimų sąrašas 

 Detalės surinkimo instrukcijos užduoties aprašymas: 

Parinkti komplektuojančias dalis, pagrįsti jų pasirinkimą. Sukurti 5-6 min. pristatymą savo 

sukurtam sprendimui. 

Reikalavimai: greitas programų pasileidimas. Galimybė palesti virtualius kompiuterius 

(virtualizacija). Diskų dubliavimas. Bendras diskų masyvas 1TB. Biudžetas 1000 € su PVM. 

Atlikto darbo vertinimo kriterijai: 

Savarankiškai ir kokybiškai laikantis reikalavimų ir instrukcijų, sukomplektuoti bei 

sumontuoti kompiuterių techninės detalės. 
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