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Profesijos mokytojams bei mokyklos darbuotojams 

Vis plačiau kalbama apie Pramonės 4.0 revoliuciją, kuri tendencingai 

įtakos organizacinius ir techninius įmonių pokyčius, todėl profesinio mokymo 

centrai turi būti pasiruošę priimti naujus iššūkius ir juos perduoti savo mokiniams. 
Įgyvendinant „Erasmus+“ KA2 programos projektą „Profesijos mokytojų, kaip 

naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių 4.0 

pramoninių technologijų“ (angl. „Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 
to upgrade the skills of VET teachers as drivers of innovation in SMEs“),  

2017 m. spalio 19 dieną, 13.00 valandą, Transporto skyriuje, vyks 
teoriniai mokymai, kurių tikslas - supažindinti dalyvius su naujovėmis ir 
pasiekimais pramoninėje gamyboje, kurie atsiranda šios revoliucijos įtakoje, 
naudojant pažangias industrines technologijas. 

    THEORETICAL PART 

2017-10-19 PROGRAMA (Teorinė dalis):  

13:00 – 13:10 Registracija ir pasitikimo kava 

13:10 – 13:55 Kokia bus ketvirtoji pramonės revoliucija? Trumpa apžvalga. 

Pranešėja profesijos mokytoja Violeta Ašmontienė 

13:55 – 14:40 Informacinės technologijos ketvirtoje pramonės revoliucijoje. 

(Debesų kompiuterija, kibernetinis saugumas, daiktų internetas). Pranešėjas 

profesijos mokytojas Ričardas Liekis 

14:40 – 14:55 Kavos pertraukėlė 

14:55 – 15:40 Robotika, mechatronikos sistemos. Pranešėjas profesijos 
mokytojas Arvydas Sirtautas  

15:40 – 16:25 3D technologijos. Pranešėjas profesijos mokytojas Justinas 
Eglynas 

 

 



 

PRACTICAL PART (Visits to the companies) 

 

2017-10-26 PROGRAMA (Praktinė dalis): 

13:30 – 17.30 val. apsilankymas įmonėje „Ortho Baltic Implants“. 

 

2017-10-27  PROGRAMA (Praktinė dalis): 

10.00 – 11.00 val. Kauno mokslo ir technologijų parkas  

 

2017-11-22 PROGRAMA (Praktinė dalis): 

13.00 – 15.00 val. vizitas įmonėje „Elinta“ 

 



KETVIRTOJI PRAMONĖS 

REVOLIUCIJA. KOKIA JI?

Parengė profesijos mokytoja ekspertė Violeta Ašmontienė



Masačusetso techologijų instituto profesoriai E. 

Brynjolfsonas ir A. McAfee šį laikotarpį pavadino 

„antruoju mašinų amžiumi“. 

 Ketvirtosios pramonės revoliucijos didžiausi „revoliucionieriai“ –

vokiečiai, jų sugalvotas ir „revoliucijos“ prekės ženklas „Industrie 4.0“ 

Hanoverio mugėje dabar naudojamas ir kitose šalyse. 2013 m. 

bendromis Vokietijos vyriausybės, pramonės ir verslo, akademinės 

bendruomenės pastangomis pradėta įgyvendinti „Industry 4.0“ 

iniciatyva ir tam sukurta platforma.

 Išmanioji gamykla ar sandėlis, kur nesimato nė vieno žmogaus, o 

tarpusavyje „bendrauja“ daiktai, čia jau tampa realybe: praktikoje 

įgyvendinamas skaitmeninėmis technologijomis paremtas tiekimo, 

gamybos ir realizacijos grandinės valdymas, kurį organizuoja ir 

vykdo pačios skaitmeninės technologijos.
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 „Tai, kas vadinama 

ketvirtąja pramonės 

revoliucija, vyksta jau gerus 

10-20 metų, tačiau niekas 

negali pasakyti tikslaus 

laiko, kada tai prasidėjo“, –

teigė H.Manzke, Vokietijos 

metalo ir elektros pramonės 

darbdavių asociacijos 

„Nordmetall“ tarptautinių 

ryšių skyriaus direktorius.

3



 „Ši revoliucija kitokia. Tai nėra vieno išradimo pritaikymas pramonei, 

kaip buvo su garu, elektra ir informacinėmis technologijomis, taip 

pakeičiant gamybos procesą iš esmės. Šį kartą nauji gamybos būdai 

atsiranda nuolat. Tačiau tai nėra susiję vien su gamyba. Ši revoliucija 

apima ir darbo įpročius. Šiandien pramonėje dirbantiems žmonėms 

jau reikia ne tik specialių techninių žinių, bet ir gero kompiuterinio 

raštingumo bei tokių kompetencijų, kaip kalbų mokėjimas, 

bendravimo meno išmanymas bei gebėjimas dirbti lanksčiai laiko ir 

vietos atžvilgiais. Nuolat augantis pramonės skaitmeninimas verčia 

įmones permąstyti gamybos procesą, nes gamybinės ir informacinės 

technologijos kuo toliau, tuo persipina vis labiau. Kaip tik todėl 

darbuotojų perkvalifikavimas yra vienas dažniausių uždavinių 

šiuolaikinėje pramonėje“. 

 Tomas Pagirys, Lietuvos ekonomikos konferencija, 2016-03-02
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4-osios pramonės revoliucijos požymiai:

 Greitis:

Priešingai nei ankstesnės, plėtojasi eksponentiškai, o ne linijiškai. Gyvename 

daugialypiame pasaulyje, kuriame viskas susiję.

 Plati įvairovė

Jungiamos daugialypės technologijos, kurios skatina precedento neturinčius 

ekonomikos, verslo, visuomenės ir paties žmogaus pokyčius.

 Sistemų transformacijos:

Pertvarkomos ištisos valstybių, įmonių, pramonės sektorių ir visos visuomenės 

sistemos.

http://www.aukstaitijosverslas.lt/index.php/pramone/item/132-kada-i-panevezi-ateis-ketvirtoji-pramones-revoliucija
http://www.aukstaitijosverslas.lt/index.php/pramone/item/132-kada-i-panevezi-ateis-ketvirtoji-pramones-revoliucija


Istorinis kontekstas
 Perėjimas nuo maisto ieškojimo prie žemės ūkio – prieš 10 tūkst.metų, 

prijaukinus gyvūnus, pradėjus dirbti žemę – agrarinė revoliucija.

 Pramonės revoliucijos: XVIII a. antroje pusėje – žmonių fizinį darbą keičia 

mechanizmai –

Pirmoji – 1760-1840 metai: garo variklis

Antroji – XIX a. pabaiga – XX pradžia – elektros energija ir surinkimo 

linijos

 Trečioji – 1960 – 1970 -1980 - centriniai kompiuteriai, asmeniniai 

kompiuteriai, internetas

Skaitmeninės technologijos, aprūpintos kompiuterių technine, programine 

įranga ir tinklais tampa sudėtingesnės ir labiau integruotos, todėl keičia 

visuomenę ir pasaulio ekonomiką.
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Paradoksai:

Velenas (skiriamasis pirmosios 

pramonės revoliucijos požymis) 
išplito už Europos ribų beveik 

per 120 metų.

 Antroji pramonės revoliucija 

dar neapėmė 17 % planetos, 

nes pasaulyje beveik 13 

milijardo žmonių vis dar neturi 

prieigos prie ekeltros energijos. Internetas pasaulyje pasklido 

per mažiau nei dešimtmetį.

 Daugiau nei pusė pasaulio 

gyventojų, arba 4 milijardai 

žmonių, kurių dauguma 

gyvena besiplėtojančiose 

šalyse, neturi galimybės 

naudotis internetu.
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Kuo skiriasi šios „revoliucijos“?
Ketvirtoji pramonės revoliucija vyksta ant trečiosios skaitmeninės 

revoliucijos pamatų. Pastaroji užtvindė pasaulį kompiuteriais ir 

automatizavo duomenų kaupimą. Tačiau naujoji pokyčių banga nuo 

ankstesnių skiriasi keliais svarbiais aspektais. 

 Pirma, inovacijos kuriamos ir gali pasklisti greičiau nei kada nors 

anksčiau. 

 Antra, mažėjančios ribinės gamybos sąnaudos ir platformų, kurios 

daugelyje sektorių koncentruoja dalykinę veiklą, iškilimas didina 

pelno ir apimties sąsają. 

 Trečia, ši revoliucija palies ir prie jos kūrimo prisidės visos šalys, o 

pokyčių poveikį žmonija pajus daugelyje sričių.



Pasiūlos veiksniai    Paklausos veiksniai      Institucinė aplinka Inovacijų 

ekosistema 
Prisijungimo

struktūra

(wifi)

Vartotojo profilis Valdžios institucijų 

efektyvumas

Ekosistemos

patrauklumas ir 

konkurencingumas

Mokėjimų infrastruktūra Finansinis raštingumas Politinė ir verslo aplinka Imlumas inovacijoms

Pristatymo infrastruktūra Elektroninis raštingumas Valdžios institucijų

skaitmenizacija

Rizikos kapitalo

prieinamumas. 

Verslo atidarymo

sąlygos.

https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjBx5OjsOHWAhXDYZoKHV-QBQIQjRwIBw&url=https://www.microsoft.com/lt-lt/windows/&psig=AOvVaw3nzHRC7T32wn_tpzKuiHUw&ust=1507562685305164
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjBx5OjsOHWAhXDYZoKHV-QBQIQjRwIBw&url=https://www.microsoft.com/lt-lt/windows/&psig=AOvVaw3nzHRC7T32wn_tpzKuiHUw&ust=1507562685305164
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjkwtffseHWAhWoNpoKHSG7DkQQjRwIBw&url=http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/psichologija/netikri-zmones-1/&psig=AOvVaw31qBvbg4L-R6m-tuimffUC&ust=1507564548979155
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjkwtffseHWAhWoNpoKHSG7DkQQjRwIBw&url=http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/psichologija/netikri-zmones-1/&psig=AOvVaw31qBvbg4L-R6m-tuimffUC&ust=1507564548979155
http://www.urkistravel.lt/kelioniu-idejos/briuselis-lankytinos-vietos-kurias-turi-aplankyti-budamas-briuselyje/
http://www.urkistravel.lt/kelioniu-idejos/briuselis-lankytinos-vietos-kurias-turi-aplankyti-budamas-briuselyje/
http://www.elektronika.lt/patarimai/ivairus/41386/perkant-busta-verta-pasitikrinti-ar-ankstesni-savininkai-atsiskaite-uz-elektros-energija/
http://www.elektronika.lt/patarimai/ivairus/41386/perkant-busta-verta-pasitikrinti-ar-ankstesni-savininkai-atsiskaite-uz-elektros-energija/


Pokyčiai milžiniški, mastas neįtikėtinas, 

inovacijos intensyvios

Tarptautinė konkurencija Konsolidacija globaliose 

rinkose



Palyginimui
1990 Detroitas

 Trijų didžiausių įmonių 

bendroji vertė – 36 mlrd. 

JAV dolerių.

 Pajamos – 250 mlrd. JAV 

dolerių.

 1,2 mln. darbuotojų.

2014 Silicio slėnis

 Trijų didžiausių įmonių 

bendroji vertė – 1,09 

trilijono JAV dolerių.

 Pajamos – 247 mlrd. JAV 

dolerių.

 137 tūkst. darbuotojų.
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Pokyčių grėsmės Lietuvai

 Pagrindinė grėsmė -

konkurencingumas



VAROMOSIOS JĖGOS



Fizinės tendencijos

 Autonominiai automobiliai

Sunkvežimiai, dronai, laivai, orlaiviai

 3D spausdintuvai

Automobiliai, aviacija, medicinos pramonė

 Pažangioji robotika

Namų ruoša, ūkininkavimas, slauga

 Naujosios medžiagos

Nanomedžiaga grafenas 200 kartų stipresnis už plieną, milijoną 

kartų plonesnis už žmogaus plauką, šilumos ir elektros laidininkas.
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Skaitmeninės tendencijos

 Daiktų internetas apibūdina fizinio pasaulio daiktų (produktų, 

paslaugų, vietovių ir pan.) ir žmonių santykį, tarpusavyje sujungus 

technologijas bei įvairias platformas.

 Prognozuojama, kad iki 2020 m. prie interneto bus prijungta 34 mlrd. 

įrenginių (2015 m. buvo 10 mlrd.), ir ne tik pramonėje – ketvirtoji 

pramonės revoliucija ateis į visas gyvenimo sritis. Skaičiuojama, kad 

per artimiausius trejus ketverius metus žemės ūkyje bus naudojama 

75 mln. tokių įrenginių, daugiausia daviklių, matuojančių dirvožemio 

rūgštingumą, temperatūrą bei kt., ir tai padės ūkininkams padidinti 

derlių. Sveikatos apsaugos srityje jau po trejų ketverių metų apie 646 

mln. daiktų interneto įrenginių rinks duomenis ir automatizuos 

procesus. Nuotolinis stebėjimas: beveik realiuoju laiku klientai gali 

nuolat stebėti siuntinio ar dokumento judėjimo būklę.
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Biologinės tendencijos

 Ką reiškia būti žmogumi?

 Kokiais duomenimis ir 

informacija apie mūsų kūną 

bei sveikatą galima arba 

turėtų būti dalinamasi su 

kitais?

 Kokias teises ir pareigas turime, 

ketindami keisti ateities kartų 

genetinį kodą?
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 Genai aktyvuoti ir redaguoti, sintetinė 

biologija (ne tik medicina, bet ir žemės 

ūkis, biodegalai).

 Galimybė veiksmingai ir nebrangiai 

nustatyti genetinius faktorius, 

lemiančius ligą. 

 Gyvūnų genų koregavimas, augalų 

modifikavimas.

 Biospausdinimas (odos, kaulų, širdies ir 

kraujagyslių audiniams atkurti jau 

dabar, eilėje kepenų ląstelių 

sluoksniai).



Virsmo taškai iki 2025 m. 
(2015 pasaulio ekonomikos forumo ataskaita)

10% žmonių vilki prie interneto prijungtus 

drabužius

91,2%

90% žmonių duomenis saugo neribotai ir 

nemokamai

91 %

1 trilijonas jutiklių prijungta prie interneto 89,2 %

Sukurtas pirmasis robotas vaistininkas JAV 86,5 %

10% skaitymo akinių prijungta prie interneto 85,5 %

80% žmonių dalyvauja interneto tinkluose 84,4 %

3D spausdintuvu pagamintas pirmasis 

automobilis

84,1 %

Suformuojama pirmoji vyriausybė, surašymą 

pakeičianti didžiųjų duomenų šaltiniais

82,9 %

Parduodamas pirmasis implantuojamas 

mobilusis telefonas

81,7 %

5% vartoti skirtų prekių pagaminta 3D 

spausdintuvu 

81,1 %

90% gyventojų naudojasi mobiliaisiais

telefonais

80,7 %

90% gyventojų turi nuolatinę prieigą prie interneto 78,8 %

10% visų automobilių JAV keliuose yra savaeigiai 78,2 %

Atliekama pirmosi 3D spausdintuvu sukurtų kepenų 

transplantacija

76,4 %

Dirbtinis intelektas įmonėse atlieka 30% auditų 75,4 %

Vyriausybė pirmą kartą surenka mokesčius, 

naudodamasi blokų grandine

73,1 %

Daugiau nei 50% interneto ryšio tiekiama namų 

prietaisams ir įrenginiams

69,9 %

Visame pasaulyje daugiau keliaujama ir 

važinėjama ne savais automobiliais, bet jais 

dalijamasi

67,2 %

Atsiranda pirmasis daugiau nei 50 tūkst. gyventojų 

turintis miestas be šviesoforų

63,7 %

10% pasauliui BVP sukaupta blokų grandinėje 57,9 %

Pasirodo pirmasis dirbtinis intelektas įmonių 

valdyboje

45,2 %

Šaltinis: „Deep Shift – Technology Tipping Points and Societal impact“
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POVEIKIS



Ekonomikos augimas
90 proc. darbo vietų reikės skaitmeninių įgūdžių

 Dabar pasaulyje gyvena apie 7,5 mlrd. 

gyventojų. Prognozuojama, kad iki 2030 

m. šis skaičius sieks 8 mlrd, o iki 2050 – 9 

mlrd. Tai turėtų padidinti visuminę 

paklausą. Darbingo amžiaus gyventojų 

skaičius mažės, kartu augs vyresnio 

amžiaus žmonių, kuriems reikalinga 

priežiūra, procentas. Mažiau žmonių, 

norės rizikuoti, imdamiesi verslo, nes 

pagyvenę darbuotojai labiau kaupia, o 

ne steigia naujas įmones. Senstantis 

pasaulis auga lėčiau.

 Google vyr. ekonomistas Halas 

Varianas: „efektyviau kviesti taksi 

mobiliąja programėle ar 

išsinuomoti automobilį, remiantis 

užsakomųjų paslaugų 

ekonomikos dėsniais“.  Atsiranda 

neatitikimai tarp konkrečios 

paslaugos vertės ir valstybės 

statistikoje fiksuojamos 

ekonomikos augimo. Iš tikrųjų 

gaminame ir vartojame daug 

efektyviau.
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Tyrimas
 Remiantis apklausa, kuri 

buvo atlikta 15-oje didžiųjų 

išsivysčiusių bei kylančių 

ekonomikų, technologijų 

progresas sukurs 2 mln. 

naujų darbo vietų, bet tuo 

pačiu išnaikins 7 mln. 

darboviečių.
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Bloomberg L.P. – viena didžiausių pasaulyje verslo ir finansinių naujienų 

agentūrų bei informacijos apie finansų rinkas tiekėjų.



Užimtumas
 Į tyrimą įtrauktose šalyse dirba apie 1,9 mlrd. darbuotojų, kurie sudaro 

maždaug 65% visos pasaulio darbo jėgos, rašo „Bloomberg“.

 Tyrimo autoriai teigia, kad vykstant ketvirtai pramonės revoliucijai, būtina 

keisti darbuotojų kvalifikaciją. Kitaip technologijų pokyčiai gali sukelti 

blogų padarinių, kaip talentų trūkumas, masinis nedarbas bei auganti 

nelygybė.

 „Neįmanoma atlaikyti dabartinės technologijos revoliucijos tiesiog 

laukiant kol ateis kita geriau pasiruošusi darbuotojų karta“, – rašoma 

tyrime.

 Didžiausia rizika netekti darbo gresia tiems, kurie dirba įprastus rutininius 

administracinius darbus. Moterims rizika didesnė nei vyrams, nes jos 

sudaro gerokai mažesnę dalį mokslo, technologijų, inžinerijos bei 

matematikos (angl. STEAM) sektoriuose. O būtent STEAM sektoriuose bus 

sukurta daugiausia naujų darbo vietų.
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Darbo pobūdis
Labiausia tikėtina, kad bus automatizuotos

Tikimybė Profesija

0,99 Telerinkodaros specialistai

0,99 Mokesčių deklaracijų rengėjai

0,98 Draudimo agentai, žalos 

automobiliui vertintojai

0,98 Arbitrai, teisėjai ir kiti sporto 

pareigūnai

0,98 Teisės referentai

0,97 Restoranų, barų, kavinių vadovai

0,97 Nekilnojamo turto agentai

0,97 Ūkio darbų rangovai

0,96 Sekretoriai ir administracijos

padėjėjai (išskyrus teisės, 
medicinos bei vadovavimo sričių 

specialistus)

0,94 Kurjeriai ir pasiuntiniai

Mažiausia tikėtina, kad bus automatizuota

Tikimybė Profesija

0,0031 Socialiniai darbuotojai, 

besirūpinantys psichikos 

ligoniais ir sergančiais 

priklausomybės ligomis

0,0040 Choreografai

0,0042 Gydytojai ir chirurgai

0,0043 Psichologai

0,0055 Personalo vadovai

0,0065 Kompiuterinių sistemų analitikai

0,0077 Antropologai ir archeologai

0,0100 Jūrų inžinieriai ir laivų 
konstruktoriai

0,0130 Pardavimų vadovai

0,0150 Generaliniai vadovai
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Mažiausiai tikėtina, kad artimiausioje ateityje bus automatizuoti tie 

darbai, kuriems reikalingi socialiniai bei kūrybiniai įgūdžiai: visų pirma 

tai – sprendimų priėmimas neapibrėžtose situacijose ir originalių idėjų 

kūrimas.

Ilgainiui pasaulyje atsiras daug naujų pareigybių ir profesijų. Jas suformuos ne tik 

ketvirtoji pramonės revoliucija, bet ir tokie netechnologiniai veiksniai kaip demografinė 

kaita, geopolitiniai poslinkiai ir naujos socialinės bei kultūros normos.

 Jau akivaizdu, kad ketvirtoji 

pramonės revoliucija sukuria mažiau 

darbo vietų naujose pramonės 

šakose nei ankstesnės revoliucijos.

 Reikės daugiau darbuotojų 

kognityvinėms ir kūrybinėms 

užduotims vykdyti už didelį 

atlygį ir mažai mokamo fizinio 

darbo srityse, bet labai mažai 

mažės užimtumas įprastiems bei 

pasikartojantiems darbams 

atlikti už vidutinį atlyginimą.
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Poveikio rūšys

 Ketvirtoji pramonės revoliucija skirtingai veikia verslą visuose 

pramonės sektoriuose. Yra keturios pagrindinės šio poveikio rūšys:

 keičiasi klientų lūkesčiai;

 gaminiai papildomi duomenimis, kurie įgalina produktyviau naudoti 

turtą;

 kuriamos naujos partnerystės, nes įmonės suvokia naujų 

bendradarbiavimo formų svarbą;

 veiklos modeliai keičiami į naujus skaitmeninius modelius.
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Tolimesni veiksmai
 Vienas iš didžiausių ketvirtosios pramonės revoliucijos iššūkių yra 

švietimo klausimas: kaip tinkamai pasiruošti besikeičiančiam darbui?

 Skaitmeninės medijos, tinklinė visuomenė, socialiniai tinklai, virtualios 

bendruomenės, kurios yra dar vienas naujas mūsų dienų fenomenas, –

visa tai taip pat ketvirtosios pramonės revoliucijos išdava. Duomenų 

apsauga, asmens privatumas, emocinis ir kūrybinis intelektas – šie ir 

daugelis kitų klausimų, apie kuriuos dar ne kartą kalbėsime, 

paliesdami ketvirtosios pramonės revoliucijos temą.

 Sėkmingam ketvirtosios revoliucijos įgyvendinimui ir eksploatavimui 

reikalingos dviejų rūšių technologijos: IT saugumas, įskaitant duomenų 

apsaugą, bei duomenų analizė. Patyrę šių disciplinų specialistai yra 
kritinis sėkmės veiksnys automatizuotų gamyklų ateičiai.
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 „IT mokymas – tai ne tik kompiuterinis raštingumas, tai ir logika, 

algoritmavimo ir analitiniai įgūdžiai, procesų sekos supratimas ir kita. Prieš 

kurį laiką didesnį valstybės dėmesį į švietimą sutelkę suomiai ir pietų 

korėjiečiai šiandien gali džiaugtis lyderiaujančiomis švietimo sistemomis 

pasaulyje ir stipria ekonomika, o estai, ėmęsi veiksmų dėl švietimo 

dešimtmečiu anksčiau nei lietuviai, šiandien lenkia mus ne tik šioje srityje. 

Šiandien dėmesys turi būti skirtas ne tik IT, kaip atskiro dalyko, mokymui –

IT turi būti naudojamos ir kaip įrankis kitų dalykų mokyme“, – pabrėžia 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Robertas Dargis.
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Europos Komisija išskiria keturias kritines profesijas, 

kurioms skubiai būtini skaitmeniniai įgūdžiai: tai 

 pramonės mašinų operatoriai, 

 gydytojai, 

 žemės ūkio darbuotojai ir 

 profesijos mokytojai. 

Skaičiuojama, kad Europoje 37 % arba 80 mln. dirbančiųjų neturi 

pakankamai bendrųjų skaitmeninių įgūdžių. Iš jų 26 mln. žmonių neturi 

skaitmeninių įgūdžių apskritai. 

 Todėl pirmiausiai turi pasikeisti pati profesinio mokymo sistema – kad 

pajėgtų atlikti savo funkciją pagal XXI amžiaus diktuojamas taisykles 

ir lokalias mūsų ūkio, socialinės bei darbo aplinkos realijas.



Esame vieni iš tų, kurie vienu balsu tvirtiname, kad 

pertvarka profesinio mokymo sistemoje skubiai 

reikalinga dėl kelių priežasčių. (R. Dargis) 

 Pirma – ketvirtosios pramonės revoliucijos banga – atvilnijo į Lietuvos 

pramonę, skatindama skaitmenizuoti gamyklas. Įvertinant tai, kad labai 

trūksta kvalifikuotų specialistų, skaitmeninimas yra vienintelis kelias, jei 

norime išlikti konkurencingi Europos rinkose. 

 Antra – besikeičiančiose pramonės įmonėse žmonės, turintys skaitmeninių 

įgūdžių ir kompetencijų, tampa didele vertybe. Tačiau kol kas pramonės 

sektoriuje įprastai dirbančių ir skaitmeninių įgūdžių neįgijusių žmonių yra 

daugiau nei 50 %, todėl jų kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas yra 

labai svarbus jau šiandien. Jiems, kaip ir naujai į pramonę žengiantiems 

jauniems žmonėms, būtina įgyti naujų, tinkamų kompetencijų arba keisti 

/ tobulinti jau turimą kvalifikaciją. 



DIDELĖS PERMAINOS



1 permaina. Implantuojamos technologijos

Teigiamas poveikis

 Dingsta mažiau žmonių.

 Padidėja teigiami sveikatos rodikliai.

 Asmenys tampa savarankiškesni.

 Veiksmingiau priimami sprendimai.

 Atpažįstamas vaizdas ir įgyjama 

lengvesnė prieiga prie asmens 

duomenų.

Neigiamas poveikis

 Pažeidžiamas privatumas, 

atsiranda tikimybė, sekimo 
galimybė.

 Menkiau apsaugomi duomenys.

 Atitrūkstama nuo tikrovės ir 

įgyjama priklausomybė nuo 

technologijų. 

 Padidėja išsiblaškymas (t.y. 

dėmesio sutrikimas).
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Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai

Pailgėja gyvenimo trukmė, asmeniniai ryšiai tampa kintami, keičiasi 
žmonių bendravimas ir tarpusavio santykiai, įvykiai stebimi realiu laiku, 

patiriamos kultūrinės permainos (amžinoji atmintis).



2 permaina. Mūsų virtualus gyvenimas

Teigiamas poveikis

 Pasiekiamas didesnis skaidrumas.

 Išsiplečia ir paspartėja asmenų bei 

grupių tarpusavio sąveika.

 Sustiprėja žodžio laisvė.

 Greičiau skleidžiama informacija ir 

dalijamasi.

 Veiksmingiau naudojamasi 

vyriausybės paslaugomis.

Neigiamas poveikis

 Pažeidžiamas privatumas, sekimo 

galimybė.

 Asmens tapatybės vagystės.

 Patyčios ir persekiojimas internete.

 Šabloniškas interesų grupių mastymas 

ir susiskaldymo padidėjimas.

 Skleidžiama klaidinga informacija.

 Stinga skaidrumo, kai asmenys 

nesusipažinę su informacijos 

algoritmais (naujienų, informacijos 

pateikimo atvejais).
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Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai
Dvejonių kelia skaitmeninis palikimas, veiklos rezultatai; tikslingiau 

kuriama reklama; pateikiama tikslinei auditorijai skirta informacija ir 
naujienos, nustatomas naudotojo asmeninis profilis; užtikrinama stabili 

tapatybė; internete nesudėtinga plėtoti socialinę veiklą.



3 permaina. Rega – naujoji sąsaja (prie interneto prijungta 10% skaitymo akinių)

Teigiamas poveikis

 Duomenys naršant gaunami greitai.

 Sustiprėja gebėjimas pasitelkiant 

regėjimo priemones, atlikti užduotis, 

gaminti prekes ar teikti paslaugas 
pramonės, sveikatos paslaugų, 

chirurgijos bei paslaugų sektoriuose.

 Neįgalieji įgyja galimybę bendrauti, 

judėti ir jausti aplinką kalbėdami, 

rašydami, judėdami bei pasinerdami į 

virtualios realybės patirtį.

Neigiamas poveikis

 Asmuo tampa išsiblaškęs, dėl ko gali 

kilti avarijų.

 Pasitaiko traumų po neigiamų 

virtualios realybės patirčių.

 Sustiprėja priklausomybė nuo 

technologijų ir padidėja atotrūkis nuo 

tikrovės.
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Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai
Sukuriama nauja pramogų sektoriaus rūšis; tiesiogiai gaunama daugiau 

informacijos.



4 permaina Internetas aprangoje

Teigiamas poveikis

 Sustiprėja žmonių sveikata, dėl to 

pailgėja gyvenimo trukmė.

 Asmenys tampa savarankiškesni.

 Pacientai valdo sveikatos priežiūrą.

 Veiksmingiau priimami sprendimai.

 Dingsta mažiau vaikų.

 Individualiai pritaikoma apranga.

Neigiamas poveikis

 Pažeidžiamas privatumas, sekimo 

galimybė.

 Atitrūkstama nuo tikrovės ir atsiranda 

priklausomybė nuo technologijų.

 Menkiau apsaugomi duomenys.
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Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai
Įvykiai sekami realiuoju laiku, pakinta asmeniniai santykiai ir tarpusavio 

bendravimas, atpažįstamas vaizdas ir įgyjama lengvesnė prieiga prie 

asmens duomenų.



5 permaina. Visuotinė kompiuterizacija

Teigiamas poveikis

 Žmonės, gyvenantys nutolusiuose ar neišsivysčiusiuose 

regionuose, gali aktyviai dalyvauti gyvenime.

 Atveriama galimybė naudotis švietimo, sveikatos bei 

valdžios institucijų paslaugomis.

 Sukuriamas virtualus gyvenimas.

 Ugdomi įgūdžiai, pasiekiamas aukštesnis darbo lygis, 

keičiamas jo pobūdis.

 Išsiplečia rinkos dalis ir e. prekyba.

 Aktyvesnis piliečių dalyvavimas politiniame gyvenime, 

politiniai pokyčiai, demokratėjimas.

 Žmonės skaidresni ir labiau įsitraukia nei manipuliuojant 

ar mėgdžiojant. 

Neigiamas poveikis

 Plinta manipuliavimas ir 

mėgdžiojimas.

 Žmonės politiškai susiskaldę.

 Atsiranda apribojimų 

(varžančių sąlygų), kurie 

kliudo visapusiškai naudotis 

internetu kai kuriose 

valstybėse ar regionuose.
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Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai
Kurti turinį tinklalapiuose ir skleisti informaciją taps lengviau nei bet kada 

anksčiau.



6 permaina. Superkompiuteris tavo kišenėje

Teigiamas poveikis

 Žiūrėti 5 permainą.

Neigiamas poveikis

 Žiūrėti 5 permainą.
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Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai
Žmogus yra visada prisijungęs, išnyksta riba tarp darbo ir asmeninio 

gyvenimo, būnama bet kur ir visur, pramonė veikia aplinką.

1985 m. superkompiuteris „Cray-2“ buvo greičiausias įrenginys pasaulyje. 

2010 m. pagamintas „iphone 4“ savo galia prilygo „Cray-2“. 2015  „Apple 

Watch“ laikrodžio duomenų apdorojimo greitis pasiekė dviejų „iphone 4“ 

telefonų greitį.
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https://www.google.com.sg/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=b&strail=false

&nselm=s&met_x=sp_dyn_le00_in&scale_x=lin&ind_x=false&met_y=sp_dyn_tfrt_in&scale_y=li

n&ind_y=false&met_s=sp_pop_totl&scale_s=lin&ind_s=false&dimp_c=country:region&ifdim=

country&iconSize=0.5&uniSize=0.035#!ctype=b&strail=false&bcs=d&nselm=s&met_x=sp_dyn

_le00_in&scale_x=lin&ind_x=false&met_y=sp_dyn_tfrt_in&scale_y=lin&ind_y=false&met_s=sp

_pop_totl&scale_s=lin&ind_s=false&dimp_c=country:region&idim=country:LTU&ifdim=countr

y&pit=1445115600000&hl=en_US&dl=en_US&ind=false

Valstybės, kuriose išmaniaisiais telefonais 

naudojamasi plačiau nei asmeniniais kompiuteriais 
(2017-09-18 duomenys)



7 permaina. Visuotinai saugomi duomenys

Teigiamas poveikis

 Teigiamai veikia teisės sistemas.

 Naudinga istorijos mokslui ir 

akademinei bendruomenei.

 Veiksmingiau plėtojami verslo 

procesai.

 Išplečiamos asmens atminties ribos.

Neigiamas poveikis

 Pažeidžiamas privatumas, atsiranda 

tikimybė, kad žmogus sekamas.
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Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai
Užtikrinama amžinoji atmintis (jokie duomenys neištrinami), sukuriama 

daugiau informacijos, aktyviau keičiamasi duomenimis ir tuo 

naudojamasi.



8 permaina. Daiktų internetas ir internetas daiktams

Teigiamas poveikis

 Veiksmingiau naudojami ištekliai.

 Pasiekiamas aukštesnis 
produktyvumas.

 Pagerėja gyvenimo kokybė.

 Teigiamai veikiama aplinka.

 Sumažėja paslaugų teikimo išlaidos.

 Naudojant išteklius, pasiekiama 
daugiau skaidrumo.

 Užtikriniamas saugumas (pvz. 
skrendant, rūpinantis maistu).

 Garantuojamas veiksmingumas 
(logistika).

 Padidėja poreikis saugoti duomenis ir 
užtikrinti tinklo pralaidumą.

 Pakinta darbo rinka ir gebėjimai.

Neigiamas poveikis

 Pažeidžiamas privatumas.

 Nekvalifikuoti darbininkai praranda 

darbo vietas.

 Pasitaiko kompiuterinių įsilaužimų, 

kyla grėsmėsaugumui (pvz. 

komunalinių paslaugų tinklui).

 Vyksta sudėtingesni procesai, 

prarandama galimybė juos 

kontroliuoti.

Remiantis „BMW“ duomenimis, 2016 

metais 8%, arba 84 milijonai, pasaulio 
automobilių buvo prijungti prie interneto. 

Iki 2020 m. šis skaičius išaugs iki 22%, arba

290 milijonų automobilių. 
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Teigiamas poveikis

 Kuriami nauji verslai.

 Įprastiniai ryšio tinklai suteikia galimybę 
naudotis sudėtingomis ir realiu laiku 
veikiančiomis taikomosiomis programomis.

 Kuriami skaitmeniniu būdu sujungti 
produktai.

 Skaitmeninės paslaugos garantuoja 
papildomą daikto vertę.

 Skaitmeniniai dvyniai teikia tikslius 
duomenis, kurių reikia stebint, kontroliuojant 
ir prognozuojant.

 Skaitmeniniai dvyniai aktyviai įsitraukia į 
verslą, informacijos perdavimo ir socialinius 
procesus.

 Daiktai visapusiškai priima informaciją iš 
aplinkos, autonomiškai į ją reaguoja ir 
atkieka veiksmus.

 Įgyjama papildomų žinių; sujungti išmanieji 
daiktai kuria vertę.

Automobilyje „FordGT“ yra 10 

milijonų kompiuterinių kodų 
linijų.

Tokios draudimo bendrovės kaip 

„Aetna“ svatsto gaminti prie kilimų 

pritvirtinamus jutiklius, kurie padėtų 

insultą patyrusiam žmogui: jutikliai 

atpažintų pakitusią eiseną ir iškviestų 

gydytoją.
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 Keičiasi verslo modelis: turtas naudojamas nuomos arba panaudos 

pagrindais, o ne nuosavybės teise (prietaisų naudojimosi paslaugos).

 Duomenų vertė daro įtaką verslo modeliams.

 Kiekviena įmonė gali tapti programinės įrangos įmone.

 Steigiamos naujos duomenų pardavimo įmonės.

 Pasikeičia požiūris į privatumą.

 Plačiai paplinta IT infrastruktūra.

 Automatizuojamas žiniomis grindžiamas darbas (pavyzdžiui automatiškai 

atliekamos analizės, vertinimai, diagnostika).

 Patiriamos vadinamojo sklaitmeninio Perl Harboro pasekmės (kompiuterių 

įsilaužėliams ar teroristams paralyžavus infrastruktūrą, ištisas savaites 
netiekiamas maistas, kuras bei energija).

 Pasiekiamas aukštesnis vartojimo lygis (pvz. automobilių, mašinų, 

reikmenų, įrangos, infrastrktūros).

41 Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai



9 permaina. Prie interneto prijungti namai

Teigiamas poveikis

 Veiksmingiau naudojami ištekliai.

 Užtikrinamas patogumas.

 Garantuojamas saugumas, atpažįstama, kai 

ketinama įsibrauti.

 Kontroliuojama prieiga.

 Dalijamasi namais.

 Gebama gyventi savarankiškai.

 Sukuriama daugiau tikslinės reklamos ir 

pasiekiamas geresnis jos poveikis verslui.

 Sumažėja išlaidos sveikatos apsaugai.

 Įvykiai stebimi realiuoju laiku ir įrašomas įrašas.

 Perspėjama apie pavojų ir kritines situacijas.

 Namai valdomi nuotoliniu būdu.

Neigiamas poveikis

 Pažeidžiamas privatumas.

 Sekimo galimybė.

 Pasitaiko kibernetinių atakų, 

nusikaltimų, žmogus tampa 

pažeidžiamas.
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Poveikis neaiškus arba galimi 

abu variantai

Tai veikia darbo jėgą, keičiasi 

darbo vieta (dirbama iš namų ir ne 

namuose), ne visada apsaugomas 
privatumas, duomenų nuosavybė.



10 permaina. Išmanieji miestai

Teigiamas poveikis

 Veiksmingiau naudojant išteklius, pasiekiamas 
skaidrumas.

 Išauga produktyvumas.

 Padidėja gyventojų skaičius.

 Pagerėja gyvenimo kokybė.

 Teigiamai veikiama aplinka, sumažėja užterštumas.

 Visuomenei sudaromos platesnės galimybės naudotis 
ištekliais.

 Mažėja paslaugų teikimo kainos.

 Sumažėja nusikalstamumas, padidėja mobilumas.

 Energija gaminama ir vartojama decentralizuotai.

 Prekės gaminamos decentralizuotai.

 Atsiveria platesnės galimybės mokytis.

 Įgalima spartesnė prieiga prie rinkų.

 Sukuriama išmanesnė e.vyriausybė.

Neigiamas poveikis

 Pažeidžiamas privatumas, 

sekimo galimybė.

 Patiriama rizika, kad 

išseks ištekliai (bus 

visuotinai nutrauktas 

energijos tiekimas), jei 

sistema nefunkcionuos.

 Sumažėja atsparumas 

kibernetinėms atakoms.
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Poveikis neaiškus arba 

galimi abu variantai
Neaišku, kaip tai veikia 

miestų kultūrą ir nuotaiką, 

keičiasi miestų tradicijos.



11 permaina. Didieji duomenys sprendimams priimti

Teigiamas poveikis

 Sprendimai priimami geriau ir 
greičiau.

 Daugiau sprendimų priimama realiu 
laiku.

 Duomenis galima naudoti naujovėms 
kurti.

 Sukuriama daugiau darbo vietų 
teisininkams.

 Atliekami ne itin sudėtingi veiksmai, 
kurie labiau paveikia piliečius.

 Sutaupoma lėšų.

 Atsiranda naujų darbo kategorijų.

Neigiamas poveikis

 Prarandamos darbo vietos.

 Ne visada užtikrinamas privatumas.

 Susiduriama su atskaitomybės 

problemomis (kam priklauso 

algoritmai?).

 Kartais nelengva pasitikėti 

duomenimis (kaip pasitikėti 

duomenimis?)

 Kovojama dėl algoritmų.
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Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai
Kyla neaiškumų dėl vartotojo profilio nustatymo, keičiasi reguliavimo, 

verlo ir teisės sistemos.



12 permaina. Savaeigiai automobiliai

Teigiamas poveikis

 Pasiekiamas didesnis saugumas.

 Lieka daugiau laiko dirbti ir domėtis 
informacija.

 Teigiamai veikiama aplinka.

 Patiriama mažiau streso ir pykčio 
keliuose.

 Pagyvenę žmonės ir neįgalieji tampa 
mobilesni.

 Naudojami elektromobiliai.

 Sumažėja baudos už kelių eismo 
taisyklių pažeidimus.

Neigiamas poveikis

 Prarandamos darbo vietos.

 Pasikeičia draudimo ir pagalbos 
keliuose sąlygos (mokėk daugiau, 
jei nori pats vairuoti).

 Atsiranda mažiau automobilių 
savininkų.

 Nesutvarkyti teisiniai vairavimo 
pagrindai.

 Užsiimama lobistine veikla 
automatizavimui skatinti.

 Pasitaiko kompiuterių įsilaužimų, 
kibernetinių atakų.
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2015 metų spalio mėnesį parduotas pirmasis „Tesla“ pusiau autonominės 
valdymo sistemos automabilis.

2015 metų vasarą du programišiai pademonstravo, kaip galima nuotoliniu 
būdu įsilaužti į važiuojantį automobilį ir perimti prietaisų skydelio, vairavimo, 

stabdžių, garso sistemos valdymą.



13 permaina. Dirbtinis intelektas ir sprendimų priėmimas

Teigiamas poveikis

 Priimami racionalūs ir duomenimis 

pagrįsti nešališki sprendimai.

 Panaikinamas neprotingas 

išlaidavimas.

 Reorganizuojama pasenusi 

biurokratinė tvarka.

 Kuriamos naujos darbo vietos ir 
inovacijos.

 Pasiekiama energetinė 

nepriklausomybė.

 Medicinos mokslas nugali ligas. 

Neigiamas poveikis

 Dvejonių kelia atskaitomybė (neaišku, kas 

atsakingas, miglota patikėjimo teisė, teisiniai 

aspektai).

 Prarandamos darbo vietos.

 Pasitaiko kompiuterių įsilaužimų, kibernetinių 

atakų.

 Problemų kelia atsakomybė ir atskaitomybė, 

valdymas.

 Nesusikalbama tarpusavyje.

 Padidėja nelygybė.

 Pasitaiko algoritmų pažeidimų.

 Kyla egzistensinė grėsmė žmonijai.
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Jei G. Mooro dėsnis ir toliau galios, tai 2025 m procesoriai pasieks žmogaus smegenų 

atliekamą duomenų apdorojimo lygį.

Honkongo rizikos kapitalo fondas „Deep Knowledge ventures“ investuojantis į gyvybės 

mokslus, vėžio tyrimus ir pan. paskyrė valdybos nariu dirbtinio intelekto algoritmą VITAL.
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14 permaina. DI ir tarnautojų darbo vietos

Teigiamas poveikis

 Sumažėja išlaidos.

 Darbai atliekami veiksmingiau.

 Atsiveriama naujovėms, atsiranda 

galimybių smulkiajam verslui, 

startuoliams (lengviau patekti į rinką, 

teikiama programinės įrangos 
naudojimo paslauga).

Neigiamas poveikis

 Prarandamos darbo vietos.

 Problemų kelia atskaitomybė ir 

atsakomybė.

 Kitaip teikiami teisiniai ir finansiniai 

duomenys, patiriama rizika.

 Darbas automatizuojamas.
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BBC siūlė skaitytojams išmėginti skaičiuoklę ir pasitikrinti, kada robotai pakeis jų 

darbą. http://www.bbc.com/news/technology-34066941

http://www.bbc.com/news/technology-34066941


15 permaina. Robotika ir paslaugos

Teigiamas poveikis

 Teigiamai veikiama tiekimo grandinė 

ir logistika, eliminavimas.

 Lieka daugiau laisvalaikio.

 Pagerėja sveikatos rodikliai.

 Bankomatai yra ankstyvojo roboto 

taikymo pavyzdys.

 Atsiveria platesnės galimybės 

naudotis reikmenimis.

 Pakinta gamyba (darbuotojai 

keičiami robotais).

Neigiamas poveikis

 Prarandamos darbo vietos.

 Problemų kelia atskaitomybė ir 

atsakomybė.

 Pakinta įprastinės socialinės 

normos, atsisakoma nuo 9 iki 17 

val. ir visą parą teikiamų 
paslaugų.

 Pasitaiko kompiuterių įsilaužimų ir 

kibernetinių atakų.
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Kaip tai veikia?
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https://www.youtube.com/watch?v=IS8T71kUgWo; 

https://www.youtube.com/watch?v=JaRPrL88o34

https://www.youtube.com/watch?v=IS8T71kUgWo
https://www.youtube.com/watch?v=JaRPrL88o34


16 permaina. Bitkoinas ir blokų grandinės technologija

Teigiamas poveikis

Neigiamas poveikis

 ?????
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10 % pasaulio BVP sukaupta
blokų grandinėje iki 2025 

metų.

 Sustiprėja finansinė įtrauktis besiformuojančiose rinkose, nes finansinės paslaugos blokų 
grandinėje pasiekia kritinę masę.

 Apribojamas finansinių organizacijų tarpininkavimas, nes naujos paslaugos ir vertės mainai 
kuriami tiesiogiai blokų grandinėje.

 Ženkliai padaugėja parduoti skirto turto, nes įvairūs vertės mainai gali vykti blokų grandinėje.

 Pasiekiami aukštesni nuosavybės rodikliai besiformuojančiose rinkose, viskas gali virsti 
preke.

 Kontaktai ir teisinės paslaugos vis labiau susiejamos su blokų grandinės kodu – šis 
naudojamas kaip neatšaukiamas santykinis įsipareigojimas ar suprogramuota išmanioji 
sutartis.

 Veikiama skaidriau, nes blokų grandinė iš esmės yra pasaulinė skaitmeninio formato didžioji 
knyga, kurioje fiksuojamos visos finansinės operacijos.



17 permaina. Dalijimosi ekonomika

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis

 Žmonėms sunkiau, praradus darbą 

(turima mažiau santaupų).

 Prireikia daugiau susitarimų dėl 

konkretaus darbo (palyginti su įprastu, 

ilgalaikiu darbu).

 Susilpnėja pajėgumai įvertinti šešėlinę 

ekonomiką.

 Atsiveria platesnės galimybės trumpai 

piktnaudžiauti pasitikėjimu.

 Mažiau investuojama kapitalo sistemoje.

52

Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai
Pasikeičia turto ir lėšų savininkai; siūlomi įvairesni abonementų modeliai; sukaupiama 

mažiau santaupų; neaišku, ką reiškia sąvokos „turtas“ ir „pasiturintis“; nežinoma, kaip 

apibūdinti sąvoką „darbas“; pakinta mokesčių ir reguliavimo sistema – nuo 

nuosavybės ir pardavimų modelių pereinama prie vartojimo modelio.

 Atsiveria platesnės galimybės naudotis 
priemonėmis ir kitais materialiais ištekliais.

 Pasiekiami palankesni aplinkosaugos 
rezultatai (smulkesnei gamybai reikia 
mažiau turto).

 Teikiama daugiau asmeninių paslaugų.

 Geriau naudojamasi turtu, daiktais.

 Lieka mažiau galimybių ilgai piktnaudžiauti 
pasitikėjimu, nes sulaukiama tiesioginės ar 
viešosios atsakomosios reakcijos.

 Sukuriama antrinė rinka („Uber“ vairuotojai 
pristato prekes ar maistą).



18 permaina. Vyriausybės ir blokų grandinės technologija

Teigiamas poveikis

 2015 metais buvo sukurta pirmoji

virtuali valstybė Bitnation. Joje 

pasitelkiama blokų grandinė 

piliečiams identifikuoti ir jų tapatybės 
kortelėms išduoti.

Neigiamas poveikis

 Estijos vyriausybė tapo pirmąja 

realia vyriausybe, 

besinaudojančia blokų grandinės 

technologija.
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Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai
Neaišku, kaip tai veikia centrinius bankus ir pinigų politiką; nenustatyta, 

kokią įtaką daro korupcijai; apmokestinama realiuoju laiku, pakinta 

vyriausybės vaidmuo.



19 permaina. 3D spausdinimas ir gamyba

Teigiamas poveikis

 Sparčiau kuriama produkcija.

 Greičiau pereinama nuo modelio sukūrimo iki 
gamybos.

 Lengvai pagaminamos detalės.

 Didėja produktų dizainerių paklausa.

 Švietimo institucijos pasitelkia 3D spausdinimą 
mokymuisi ir supratimui paspartinti, 
demokratiškėja kūrybos ir gamybos galia.

 Įvairūs objektai spausdinami, pasitelkiant 
atvirojo kodo programas.

 Atsiranda nauja pramonės šaka, teikianti 
spausdinimo medžiagas.

 Draugiška aplinkai, nes sumažėja pervežimų.

Neigiamas poveikis

 Gaminamos anizotropinės (jos 

nevienodai patvarios – tai priklauso nuo 
krypties, - todėl gali būti mažiau 

funkcionalios) detalės sluoksniuojant.

 Teikti pirmumą intelektualinei 

nuosavybei – produktyvumo vertės 

šaltinis.

 Gali pasitaikyti piratavimo atvejų.

 Neužtikrinama prekės ženklo ir produktų 
kokybė.

 Gali būti prarandama darbo vieta 

proveržio ekonomikoje.
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Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai
Galima akimirksniu nukopijuoti bet kurią naujovę.



20 permaina. 3D spausdinimas ir žmonių sveikata

Teigiamas poveikis

 Nestokojama donorinių organų.

 Spausdinami protezai galūnei ar kūno daliai 

pakeisti.

 Ligoninės spausdina įtvarus, tvarsčius, 
implantus, sraigtus operacijų laukiantiems 

pacientams.

 Medicina individualizuojama: 3D 

spausdinimas sparčiausiai plinta tose srityse, 

kuriose vartotojui reikia nežymiai pritaikytos 

kūno dalies (pvz. danties vainikėlio).

 Spausdinamos brangios medicinos įrangos 
detalės, kurias sudėtinga gauti.

 Spausdinamas maistas bus saugesnis.

Neigiamas poveikis

 Kūno dalių, medicinos įrangos ar 

maisto gamyba yra 

nekontroliuojama ir 

nereglamentuojama.

 Etikos klausimai (organų kokybė, 

gamybos kontrolė).

 Iškreiptai suvokiama sveikata: jei 
viską galima pakeisti, kokia 

prasmė gyventi sveikai?

 Maisto spausdinimas paveiks 

žemės ūkį.
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2014 metais Pekino universiteto ligoninės gydytojai sėkmingai implantavo 

jaunam pacientui 3D spausdintuvu pagamintą stuburo slankstelį.



21 permaina. 3D spausdinimas ir vartojimo prekės

Teigiamas poveikis

 Atsiranda daugiau prie individualių asmens 

poreikių pritaikytų prekių, jos gaminamos 

asmeniškai.

 Kuriami ir parduodami specialaus 
asortimento produktai.

 Sparčiau plinta 3D spausdinimas, nes 

vartotojų poreikiai šiek tiek skiriasi, pvz. tam 

tikros formos pėdai reikia gaminti specialią 

avalynę. 

 Mažiau pinigų išleidžiama logistikai, 

sutaupoma energijos.

 Plėtojama vietos veikla, sumažinus išlaidas 

logistikai.

Neigiamas poveikis

 Susidaro pasaulio ir regionų 

tiekimo bei logistikos grandinės: 

mažėja darbo vietų.

 Problemų kelia ginklų kontrolė.

 Gausu atliekų, kurias reikia šalinti.

 Produkcija iš esmės tampa 

nekontroliuojama, vartotojų 

apsauga nereglamentuojama, 

patentai, mokesčiai...
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.
2014 metais buvo parduota beveik 133 000 3D spausdintuvų, t.y. 68% daugiau negu 2013.



22 permaina. Neurotechnologijos

Teigiamas poveikis

 Neįgalieji gali mintimis valdyti savo galūnių 

protezus arba vežimėlius.

 Nervinis grįžtamasis ryšys – smegenų veiklos 

stebėjimas realiuoju laiku – suteikia žmogui 
neribotas galimybes įveikti žalingus įpročius, 

reguliuoti mitybą...

 Galimybė rinkti, apdoroti, saugoti ir lyginti 

gausius smegenų veiklos duomenis sudaro 

sąlygas veiksmingiau diagnozuoti ir gydyti 

smegenų funkcijų sutrikimus bei psichikos 

ligas.

 Teisinės institucijos gali taikyti diferencinį 

metodą.

Neigiamas poveikis

 Smegenų funkcijomis grindžiamas 

diskriminavimas.

 Nuogąstaujama, kad mintys, 

svajonės, norai gali būti iššifruoti, 
tada nebeliktų privatumo.

 Gali lėtai, bet užtikrintai nykti 

kūrybiškumas ir žmogiškas 

jautrumas.

 Gali išsiskirti takoskyra tarp 

žmogaus ir roboto.
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Poveikis neaiškus arba galimi abu variantai

Patiriami kultūriniai pokyčiai, mažiau bendraujama, pasiekiami geresni veiklos 

rezultatai, žmogaus pažinimo gebėjimai paskatina naujus elgesio būdus.



Klausas Schwabas 

Pasaulio ekonomikos forumo įkūrėjas ir vadovas
 „Ketvirtoji pramonės revoliucija suteiks 

naujų galių tiek atskiriems asmenims, tiek 

bendruomenėms, sukurs naujų 

ekonominių, socialinių ir saviugdos 

galimybių. Tačiau šie pokyčiai taip pat gali 

kai kurias žmonių grupes nustumti į 

pakraštį, dar labiau padidinti nelygybę, 

sukelti naujų saugumo grėsmių ir susilpninti 

ryšius tarp žmonių.

 Iššūkio rimtumo verčiau nenuvertinti. 

Ketvirtoji pramonės revoliucija gali taip 

padidinti žmonių galias, kad imsime judinti 

net ir tai, ką šiandien laikome žmogaus 

prigimtimi – o tai gali ateiti greičiau, nei 

įsivaizduojame.“



Naudota medžiaga:
 http://www.veidas.lt/ketvirtoji-pramones-revoliucija-beldziasi-i-valdzios-duris

 http://verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones/2017/06/09/news/inovaciju-amzius-verslas-ir-ketvirtoji-pramones-
revoliucija-1625512/

 http://linpra.lt/2017/08/30/naujas-etapas-profesinio-mokymo-sistemoje/

 https://www.delfi.lt/projektai/archive/ant-lietuvos-slenkscio-ketvirtoji-pramones-revoliucija-ir-ismanieji-
fabrikai.d?id=71240020

 „Ketvirtosios pramonės revoliucijos tendencijos: kokios galimybės ir grėsmės Lietuvai“, Tomas Pagirys, Lietuvos 
ekonomikos konferencija, 2016-03-02

 www.project-syndicate.org

 https://www.google.com.sg/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=b&strail=false&nselm=s&met_x=sp_d
yn_le00_in&scale_x=lin&ind_x=false&met_y=sp_dyn_tfrt_in&scale_y=lin&ind_y=false&met_s=sp_pop_totl&scale_s=lin
&ind_s=false&dimp_c=country:region&ifdim=country&iconSize=0.5&uniSize=0.035#!ctype=b&strail=false&bcs=d&ns
elm=s&met_x=sp_dyn_le00_in&scale_x=lin&ind_x=false&met_y=sp_dyn_tfrt_in&scale_y=lin&ind_y=false&met_s=sp_p
op_totl&scale_s=lin&ind_s=false&dimp_c=country:region&idim=country:LTU&ifdim=country&pit=1445115600000&hl=
en_US&dl=en_US&ind=false

 http://www.vz.lt/sektoriai/informacines-technologijos-telekomunikacijos/2016/01/18/technologijos-panaikins-5-mln-
darbo-vietu#ixzz4v0POKxRU

 https://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/kiek-laiko-reikes-kad-jusu-darbo-vietos-nebeliktu.d?id=74986044
http://www.bbc.com/news/technology-34066941

 https://www.youtube.com/watch?v=IS8T71kUgWo; https://www.youtube.com/watch?v=JaRPrL88o34

 Schwab K., Ketvirtoji pramonės revoliucija, Vilnius, 2017.

http://www.veidas.lt/ketvirtoji-pramones-revoliucija-beldziasi-i-valdzios-duris
http://verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones/2017/06/09/news/inovaciju-amzius-verslas-ir-ketvirtoji-pramones-revoliucija-1625512/
http://linpra.lt/2017/08/30/naujas-etapas-profesinio-mokymo-sistemoje/
https://www.delfi.lt/projektai/archive/ant-lietuvos-slenkscio-ketvirtoji-pramones-revoliucija-ir-ismanieji-fabrikai.d?id=71240020
http://www.project-syndicate.org/
http://www.vz.lt/sektoriai/informacines-technologijos-telekomunikacijos/2016/01/18/technologijos-panaikins-5-mln-darbo-vietu#ixzz4v0POKxRU
https://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/kiek-laiko-reikes-kad-jusu-darbo-vietos-nebeliktu.d?id=74986044
http://www.bbc.com/news/technology-34066941
https://www.youtube.com/watch?v=IS8T71kUgWo
https://www.youtube.com/watch?v=JaRPrL88o34


 This project has been funded with support from the European Commission.

 This publication [communication] reflects the views only of the author, and 

the Commission cannot be held responsible for any use which may be 

made of the information contained therein.
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ROBOTIKA

Parengė: ARVYDAS 
SIRTAUTAS

profesijos mokytojas-
metodininkas



ROBOTIKA

• Robotika yra viena moderniausių 
pažangiausių specializacijų, kuriai 
nušviečiama didžiausią perspektyvą 
turinti ateitis. Tie, kas ruošiasi studijuoti  
robotikos ir kibernetikos bakalauro 
studijoms, gebės kurti, projektuoti, 
diegti bei aptarnauti robotus ir jų 
sistemas, naudojamas įvairiose 
pramonės šakose, viešajame sektoriuje, 
kosmoso ir karinėje pramonėje, buityje ir 
pan., kur sujungiami klasikiniai 
mechatronikos sprendimai, valdymo 
algoritmai, dirbtinis intelektas bei 
įvairios kompiuterinės juslės (jutikliai)

Robotas - (ček. robot < robotą - katorgiškas 
darbas): 1. automatinis įtaisas, imituojantis 
žmogaus elgseną, savybes ir pavaduojantis 
žmogų sunkiuose ir rizikinguose darbuose; 2. 
bejausmis, bet gerai dirbantis žmogus.



PRAMONINIAI ROBOTAI

į žmogų panašus 
robotas- androidas





DVIEJŲ RANKŲ ROBBOTAS



VIENOS RANKOS ROBOTAS



MOBILUS ROBOTAS



ROBOTO PROGRAMAVIMAS



LAZERIO PANAUDOJIMAS ROBOTIKOJE



LAZERIO PAGALBA SUKURTA 
PRODUKCIJA



GAMINIŲ PAVYZDŽIAI



UŽ LANGELIO ROBOTIZUOTAS 
PROCESAS



ROBOTAI KURIA DARBO VIETAS



IR DAR DAUGIAU DARBO VIETŲ





Pramoninių robotų panaudojimas

• Gatavų produktų automatinio dėliojimo 
(produktų į dėžutes, dėžučių į paletes etc.) 
darbams;

• Suvirinimo darbams;

• Dažymo darbams;

• Gręžimo, šlifavimo ir pjovimo darbams;

• Bet kokiems kitiems pasikartojantiems darbams 
automatizuoti.



Pramoniniai robotai gali:

• Pramoniniai robotai gali atlikti nuo 
elementarių „paimk ir padėk“ operacijų iki 
ypatingai sudėtingų veiksmų sekų, kurios 
reikalauja ne tik integruotos vaizdo atpažinimo 
sistemos, bet ir automatinio keliolikos įrankių 
pakeitimo proceso eigoje.

http://www.kemek.eu/produktai/vaizdo-atpazinimo-sistemos-machine-vision/


KIBERNETIKA
• Kibernetika (gr. κυβερνητική τέχνη 

– valdymo menas, κυβερνήτης –
vairininkas, valdytojas, 
pilotas) mokslas, tiriantis 
įvairių sistemų bendruosius valdy
mo procesus, kurie vyksta renkant, 
perduodant, laikant ir 
perdirbant informaciją.

Kibernetika -
(gr. kybernetikė (techne) - valdymo 
menas): 1. valdymo ir informacinių 
ryšių gamtoje bei visuomenėje 
mokslas; 2. grįžtamojo ryšio 
sudėtingose sistemose ir 
organizmuose mokslas.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Graik%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokslas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://lt.wikipedia.org/wiki/Valdymas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Procesas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Informacija


KIBERNETINĖ ERDVĖ

• Kibernetinė erdvė išreiškia globalios komunikacijos 
idėją – suteikia galimybę įvykdyti efektyvų veiksmą per 
atstumą. Kibernetinė erdvė susiformavo aibė 
neologizmų: kibernetinė kultūra, kibernetinis 
gyvenimas, kibernetinė visuomenė ir t.t. Terminas 
kibernetinė erdvė buvo pritaikytas daugybei dalykų, 
tokių kaip telekomunikacijos, kibernetika ir 
kompiuterių technologija, elektroninis paštas, pokalbiai 
internete, kompiuterinės konferencijos, dirbtinė 
aplinka, hipertekstas, hipermedija ir kultūriniams 
pasikeitimams, tokiems kaip postmodernizmas, 
elektroninė kultūra, naujasis amžius ir kibernetinė 
kultūra



MECHATRONIKA
•

Šiuolaikinėse darbo mašinose 

plačiai taikomi šie mechatroniniai
elementai:
•šiuolaikinės elektros pavaros,
•pneumatinės pavaros,
•hidraulinės pavaros,
•turbinos,
•automatiškai valdantys ar 

operatoriaus valdomi kompiuteriai,
•valdymo mikroprocesoriai,
•jutikliai,
•keitikliai,
•servomechanizmai.

Terminas susideda iš dviejų dalių – mecha 'mechanika' + tronika 'elektronika'. Dar 
prieš šio termino paplitimą buvo naudojami įrenginiai, vadinami „mechanotronai“. 
Terminą mechatronika sukūrė japonų inžinierius Tetsuro Moria, kuris dirbo 
vyriausiuoju inžinieriumi Yaskawa Electric kompanijoje 1969 metais. Iš pradžių šis 

terminas buvo naudojamas kaip prekybinis ženklas (užregistruotas 1972 m), bet 

vėliau plačiai išplito, todėl kompanija atsisakė jo kaip prekybinio ženklo

https://lt.wikipedia.org/wiki/Darbas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektros_pavaros
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pneumatika&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Hidraulika
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Turbina&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kompiuteriai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mikroprocesorius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jutiklis
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Keitiklis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Servomechanizmai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Terminas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Japonai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Prekinis_%C5%BEenklas


AUTONOMINĖS SISTEMOS

• Google autonominis 
automobilis (angl. Google Driverless
Car) – Google kompanijos 
sukurtas autonominis automobilis, save 
vairuojančio elektrinio automobilio 
prototipas, neturintis vairo, stabdžių ir 
akseleratoriaus pedalų. Jis savo išvaizda 
primena Smart ir Nissan Micra hibridą, 
su dviem sėdynėmis, vieta bagažui. 
Automobilis 
bandomas Kalifornijoje (JAV), 
daugiausiai Mauntain Vju apylinkėse, 
kur yra Google būstinė, be to, tam 
neprieštarauja valstijos įstatymai. 
Planuojama automobilį pradėti viešai 
naudoti vežant eilinius žmones, o ne tik 
Google inžinierius 2020 m

https://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Google
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Autonominis_automobilis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Smart
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nissan
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kalifornija
https://lt.wikipedia.org/wiki/JAV
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mauntain_Vju&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/2020


VAIZDO ATPAŽINIMO SISTEMOS 
• Automatinis vaizdų atpažinimas tai technologija, skirta greitai ir tiksliai 

atpažinti gamybos broką, trūkstamą detalę gaminyje, reikalingą užrašą ant 
pakuotės, galiojimo datą ir kitus svarbius gamybos kokybei aspektus. Ši 
technologija inspektuoja gaminio nuotraukas, atliktas su specifine kamera ir 
pagal tam tikrus kriterijus duoda komandą tolimesniam įrenginiui.



VAIZDO ATPAŽINIMO SISTEMOS 
PRIVALUMAI

• Pagrindiniai šios įrangos 
privalumai:

• Nuolatinis ir greitas 
produktų tikrinimas, 
panaikinant žmogiškąjį fa
ktorių;

• Galimybė pastebėti broką 
bet kurioje gamybos 
stadijoje, taip sumažinant 
broko eliminavimo 
išlaidas;

• Nuotolinis įrangos 
valdymas;

• Kokybės argumentas 
esamiems ir būsimiems 
klientams;

• Statistinių duomenų 
išsaugojimas.

http://www.kemek.eu/produktas/vaizdo-apdorojimo-
procesoriai/

http://www.kemek.eu/produktas/atpazinimo-jutikliai/



FILMUKAI

• https://www.youtube.com/watch?v=PyrH-05jsow

• https://www.youtube.com/watch?v=8U2jxJgHhf
w

• https://www.youtube.com/watch?v=roertNcQTH
Y

• https://www.youtube.com/watch?v=yXVLbzI3xTE

• https://www.youtube.com/watch?v=w9JOtIC6anI

https://www.youtube.com/watch?v=PyrH-05jsow
https://www.youtube.com/watch?v=8U2jxJgHhfw
https://www.youtube.com/watch?v=roertNcQTHY
https://www.youtube.com/watch?v=yXVLbzI3xTE
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KA202-025016 „Profesijos mokytojų, kaip naujovių

iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis
pažangių pramoninių technologijų“ (angl. „Learning

Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of
VET teachers as drivers of innovation in SMEs“).
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TURINYS

 Kodėl rinktis 3D technologijas?;

 Bendrieji aspektai apie 3D technologijas;

 Selektyvus lydymas lazeriu (SLM);

 Adityvi gamyba naudojant suvirinimo lanką (WAAM);

 Adityvi gamyba naudojant elektronų pluoštą (EBAM);

 Metalo nusodinimas lazeriu (LMD);

 3D technologijos Lietuvos pramonėje.



SĄVOKA

3D SPAUSDINIMAS arba ADITYVUS GAMINIMAS (angl. additive
manufacturing) yra tinkamas terminas, norint apibūdinti technologijas kuriant
3D objektus iš skaitmeninio modelio, pridedant nuosekliai medžiagos sluoksnį
ant sluoksnio, nesvarbu, ar medžiaga yra plastikas, metalas ar kažkas kito ir
netgi vieną dieną... žmogaus audinys.
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Kiek iš jūsų dirba 3D technologijų srityje?

Kiek iš jūsų galvoja, kad 3D technologijų pritaikymas virs 
perversmu pramonėje?

Kiek iš jūsų galvoja investuoti pinigus į 3D technologijų įrangą 

artimoje ateityje?

Kokiu pagrindu reikia naudoti 3D technologijas vietoje tradicinių?

BENDRIEJI ASPEKTAI
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87% - investuos savo pinigus į 3D technologijas per artimiausius 3
metus;

27% - jau naudojasi 3D technologijomis;

10% - pradės naudoti 3D technologijas per artimiausius 12 mėnesių;

37% - pradės naudoti 3D technologijas per 1 – 5 metų laikotarpį.

BENDRIEJI ASPEKTAI
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BENDRIEJI ASPEKTAI
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Kompanija GE Aviation iki
2020 m. planuoja pagaminti
3D technologijomis virš 100
tūkst. detalių savo LEAP ir
GE9X varikliams. Taip pat
planuoja į PGT įrangą

investuoti apie 3,5 mlrd.
eurų.

BENDRIEJI ASPEKTAI
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• Ypač trumpas pasiruošimo gamybai ir gamybos laikas – galimybė turėti realų produktą tą pačią

dieną, kai jis buvo sukurtas;
• Nuo koncepcijos iki realybės – vienas žingsnis. Visa ko reikia pradėti 3D spausdinimą yra 3D

kompiuterinis (CAD) modelis;
• Nereikalingos liejimo formos ir kiti brangūs įrankiai – 3D spausdinimo kaina kur kas žemesnė, nei

gaminant vienetinius gaminius tradiciniais būdais;
• Išvengiama brangiai kainuojančių klaidų ir pagreitinamas produktų kūrimo ir tobulinimo procesas

– atspausdintus gaminius galima naudoti kaip prototipus prieš pradedant masinę detalių gamybą;
• 3D spausdinimas leidžia pagaminti sudėtingų formų gaminius, kurių gamyba tradiciniais metodais

truktų ilgai arba būtų neįmanoma;
• Keli skirtingi gaminiai gali būti spausdinami vienu metu – taip sutaupoma laiko ir sumažinamos

gamybos išlaidos.

3D PRIVALUMAI
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3D GAMINIMAS
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3D GAMYBA IŠ PLASTIKO
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GAMINIAI IŠ PLASTIKO
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GAMINIAI IŠ KVARCINIO SMĖLIO
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METALINIŲ GAMINIŲ SPAUSDINIMAS 3D
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Struktūros

optimizavimas, STL 
pavertimas į 

sluoksnius, gaminio 
prilaikymo 
nustatymas

Miltelių rūšies, 

paskleidimo formos,
dydžio parinkimas 

Proceso parametrų 

nustatymas
Terminis apdirbimas, 
mechaninis 
apdirbimas, 
užbaigiamosios

operacijos.

Stipruminiai ir kiti 
bandymai

METALINIŲ OBJEKTŲ GAMYBOS ETAPAI
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3D GAMINIAI IŠ METALO
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Savybės LMD SLM

Medžiagos Didelė įvairovė Ribotas pasirinkimas

Gaminio matmenys Ribojama valdymo sistemos Ribota gaminimo kameros 

Gaminio sudėtingumas Ribotas Beveik neribotas

Matmenų tikslumas >=0,1 mm >=0,1 mm

Nusodinimo greitis 3 – 10 mm3/s 1 – 3 mm3/s

Gaminio pagrindas 3D paviršius, jau egzistuojanti dalis Plokšti paviršiai ir formos

Šiurkštumas Rz 60 – 100 μm 60 – 100 μm

Sluoksnio storis >=0,03 – 1 mm >=0,03 – 0,1 mm

Dalelių dydis 45 – 100 μm 10 – 45 μm

SLM IR LMD GAMINIŲ PALYGINIMAS
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SELEKTYVUS LYDYMAS LAZERIU (SLM)
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ADITYVI GAMYBA NAUDOJANT SUVIRINIMO 
LANKĄ (WAAM)
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 Galimybė gaminti vidutinius ir didelius ruošinius >400 mm;
Medžiagos nusodinimo greitis 0,75 – 5 kg/val;
 Gaminio paklaida siekia iki 0,5 mm.

WAAM YPATYBĖS
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GAMINIAI WAAM BŪDU
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GAMINIAI WAAM BŪDU

27



ADITYVI GAMYBA NAUDOJANT ELEKTRONŲ 
PLUOŠTĄ (EBAM)
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 Procesui reikia beorės aplinkos (vakumo);

 Padengimo greitis svyruoja 3 – 9 kg/val., priklausomai nuo 
pasirinktos medžiagos ir detalių savybių.

Medžiagos:

EBAM BŪDO YPATYBĖS
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GAMINIAI EBAM BŪDU
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Metalo nusodinimas lazeriu (angl. Laser 
Metal Deposition) dar žinomas kaip:

 Laser cladding;
 Laser deposition;
 Direct Metal Laser Deposition (DMLD);
 Laser consolidation (LC);
 Laser Engineering Net Shaping (LENS);
 Laser powder fusion (LPF).

METALO NUSODINIMAS LAZERIU (LMD)
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Medžiagos nusodinimo
procesas, pagrįstas metalo miltelių

lydymu naudojant lazerio spindulį

ir purškimu ant pagrindo ar detalės

paviršiaus, siekiant gauti dangas ir/
arba struktūras, turinčias identiškas

arba patobulintas savybes bazinės

medžiagos atžvilgiu.

METALO NUSODINIMAS LAZERIU (LMD)
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 Puikus liejamos medžiagos sukibimas su mažais

nuostoliais (< 5%);
 Žemos temperatūros darbo zonoje ir sumažintos

deformacijos;
 Didelė medžiagų pasirinkimo įvairovė nusodinimo

procesui (bazė Fe, Ni, Co, Ti ir t.t.);
 Būtinos tolimesnės išbaigimo ir terminio apdirbimo

operacijos.

LMD PAGRINDINIAI BRUOŽAI
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LMD BŪDUI NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS

35



Savybės Miltelių pagrindu LMD Vielos pagrindu LMD

Medžiagos Didelė įvairovė

medžiagų

Ir skirtingų lydinių

Ribotas pasirinkimas

Sudėtingumas Vidutinis Aukštas

Nusodinimo 
efektyvumas

50 – 80%
(milteliai nebeperdirbami)

100%

Nusodinimo greitis < 5 kg/h < 5 kg/h

Aplinkai Žalinga -

MILTELIŲ IR VIELOS PAGRINDU LMD
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• Lazerio šaltiniai: CO2, Nd: YAG, skaidulos, diodai;

• Milteliai ir vielos tiektuvas;

• Lazerio galvutės: viela, milteliai;

• Purkštuvai: nepertraukiami, atskiri, ne ašiniai ir t.t.

LMD PROCESO ĮRANGA
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LMD PROCESO ĮRANGA
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LMD PANAUDOJIMAS: PAVIRŠIAUS SUKIETINIMAS
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LMD PANAUDOJIMAS: DETALIŲ RESTAURAVIMAS
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LMD PANAUDOJIMAS: DETALIŲ RESTAURAVIMAS
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• UAB Ortho Baltic Implants (DMLS, SLS, InkJet, FDM)
• UAB „3D prototipai“ (DMLS, MJP, FDM, CJP);
• UAB ,,3D Creative“ (SLS, SLA, FDM);

• UAB „Idėja 3D“ (SLA, FDM);

• http://www.hidigital.eu/lt/3d-spausdinimo-modeliavimo-
projektavimo-paslaugos/ (SLS, FDM, SLA)

3D TECHNOLOGIJOS LIETUVOS PRAMONĖJE
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http://www.hidigital.eu/lt/3d-spausdinimo-modeliavimo-projektavimo-paslaugos/


3D TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS UAB BALTIC 
ORTHOSERVICE
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INFORMACIJOS ŠALTINIAI
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1. http://www.mtwmag.com/additive-manufacturing-potential-challenges-automotive-industry/
2. https://www.youtube.com/watch?v=UpH1zhUQY0c
3. https://www.youtube.com/watch?v=te9OaSZ0kf8
4. https://www.youtube.com/watch?v=BVE3xZJBWIg
5. https://www.youtube.com/watch?v=NxwrJNWIT3E
6. https://www.youtube.com/watch?v=ZcgmYOKG-7g
7. https://www.youtube.com/watch?v=TNR_0fBDgDk
8. http://balticimplants.eu/lt/
9. https://lt.wikipedia.org/wiki/3D_spausdinimas
10. http://3dcreative.lt/3d-spausdinimas/
11. http://www.3dpro.lt/index.html
12. http://www.voxeljet.com
13. http://www.hidigital.eu/lt/3d-spausdinimo-modeliavimo-projektavimo-paslaugos/
14. https://www.3dhubs.com/



Šis projektas finansuojamas remiant Europos
Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį,

todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį

jame pateikiamos informacijos naudojimą.
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Ačiū 
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KETVIRTOJI PRAMONĖS REVOLIUCIJA: 
IT TECHNOLOGIJŲ SVARBA INDUSTRY 4.0

ĮGYVENDINANT „ERASMUS+“ KA2 PROGRAMOS PROJEKTĄ

„PROFESIJOS MOKYTOJŲ, KAIP NAUJOVIŲ INICIATORIŲ MAŽOSE ĮMONĖSE, ĮGŪDŽIŲ

TOBULINIMAS MOKANTIS PAŽANGIŲ 4.0 PRAMONINIŲ TECHNOLOGIJŲ“

PRANEŠĖJAS RIČARDAS LIEKIS



DEBESŲ KOMPIUTERIJA

• Debesų kompiuterija (angl. Cloud

computing) – tai IT paslaugų teikimo 

būdas, kurioms gauti reikalingas tik 

interneto ryšys, o Jums nereikia rūpintis 

technine tos infrastruktūros realizacija, 

jos išlaikymu ir priežiūra.



DEBESŲ KOMPIUTERIJOS PRIVALUMAI

• Nereikia investuoti į IT įrangą ir nepatiriami jos nusidėvėjimo 

kaštai. 

• Paslauga gali naudotis net ir mažiausi verslai. 

• Lankstumas. Įsigijus paslaugą, ji pradės veikti jau po kelių

valandų. 

• Žmogiškųjų resursų optimizavimas. Visus darbus ir priežiūrą 

atlieka išoriniai partneriai.



“

”

DIDIEJI DUOMENYS

BiG DATA

Kas gi yra tie didieji duomenys?



DIDIEJI DUOMENYS

Tai rinkinys duomenų iš tradicinių ir skaitmeninių

šaltinių, esančių kompanijos viduje ir išorėje, 

kurie yra naudojami kaip pradiniai duomenys 

analizei atlikti arba naujiems atradimams gauti.



KAS TIE DIDIEJI DUOMENYS?



DUOMENŲ KIEKIAI

•Tipinis kompiuteris galėjo turėti 10 GB diską 2000 metais; 

•Šiuo metu Facebook kasdien sukaupia 500 TB naujų

duomenų; 

•Boeing 737 generuoja 240 TB duomenų per vieną skrydį; 

•Sensoriai, įkelti į kasdienius protingus prietaisus, greitai sukurs 

milijardus kitų naujų, su pastoviai atnaujinama informacija.



DUOMENŲ KIEKIAI



NAUDA IŠ DIDELIŲ DUOMENŲ ORGANIZACIJOMS

• Sukurti naujas sistemas;

• Pagerinti esamų sistemų efektyvumą ir sumažinti jų išlaikymo kainą;

• Išnaudoti naujus būdus konkurenciniam pranašumui įgauti;

• Padidinti klientų lojalumą.



BIG DATA ŽEMĖLAPIS 2017 



DAIKTŲ INTERNETAS (IOT)

• Daiktų internetas - tai internetu 

sąveikaujantys įrenginiai (angl. 

„Internet of Things“, IoT) ir 

pramoniniai internetu 

sąveikaujantys įrenginiai (angl. 

„Industrial Internet of Things“, 

IIoT) gali iš pagrindų perkeisti 

įmonių, klientų, verslo 

partnerių bendravimo ir 

sprendimų priėmimo procesus.



KAIP VEIKIA DAIKTŲ INTERNETAS



DAIKTŲ INTERNETAS (IOT)





SAUGUMAS



POTENCIALŪS PAVOJAI INDUSTRY 4.0

• Daugybė į tinklą sujungtų įrenginių.

• Daugialypis informacinių technologijų taikymas įvairiuose procesuose.

TODĖL Duomenų apsauga ir sistemų saugumas būtinas, 

siekiant užtikrinti optimalų funkcionavimą.



POTENCIALŪS PAVOJAI INDUSTRY 4.0

• Skirtingos operacinės sistemos;

• Skirtingos technologijos;

• Skirtingi įrenginiai;

• Skirtingi vartotojai;



GRĖSMĖS

•Konfidencialumas

•Vientisumas

•Prieinamumas



ORGANIZACINIŲ PRIEMONIŲ SVARBA

• Netechninės problemos techninėmis priemonėmis nesprendžiamos;

• Organizacinių priemonių efektyvumas didesnis;

• Organizacinių priemonių įgyvendinimas pigesnis.



DUOMENŲ PRARADIMO PRIEŽASTYS

•Aparatiniai gedimai;

•Žmogaus klaida;

•Programos gedimai;

•Virusai;

•Kita.



SAUGUMO ĮVERTINIMAS

• Vertybių nustatymas;

• Pažeidžiamumo nustatymai;

• Grėsmių nustatymas;

• Poveikio nustatymas;

• Priemonių nustatymas;



DARBO VIETOS APSAUGOS PRIEMONĖS

• Operacinės sistemos apsauga;

• Programinės įrangos apsauga;

• Ugniasienės ir antivirusinės programos;

• Šifravimas.



DAŽNIAUSIOS SAUGUMO PROBLEMOS ĮMONĖSE 
2017

• Reverse Deception Tactics - Tools like anti-analysis code, steganography, and command-and-control servers 

are being used to hide stolen data, the release said.

• Sophisticated Phishing Campaigns - Phishing emails, often used to deliver malware, are becoming more 

sophisticated with the addition of specific company information regarding billing, logistics, and more. 

• Strategic Use of Information Operations - Cyberattacks and cyberespionage are growing tools used by 

nation-states and other actors to achieve political disruption. 

• Alternative Crypto-Currencies - Bitcoin's popularity is forcing cybercriminals to improve their laundering 

techniques, or adopt different cryptocurrencies altogether. 

• DDoS-for-Hire Services - Easy-to-use and affordable tools have made it easier than ever for attackers to 

offer Distributed denial of service (DDoS)-for-hire services.


