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Dokumento versijos  
 

Data Versija Pakeitimų santrumpa Autorius 

2020-04-02 1.0 Pradinė dokumento versija, parengta 
remiantis technine specifikacija ir sudaryta 

sutartimi. 

 

 
UAB “S2P” 

2020-10-02 1.02 Atnaujinti duomenys apie ataskaitą 
(pavadinimas, vieta). 

UAB “S2P” 

 

 

 

Sutrumpinimų sąrašas 
 
 

Sutrumpinimas Paaiškinimas 

LR Lietuvos Respublika 

TS Techninė specifikacija, kuri yra viešojo pirkimo konkurso sąlygų 2 

priedas 

TDS Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla 

Modernizavimo projektas Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos modernizavimo 

paslaugos 

Užsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) 
 

Sąvokos 
 

Business Intelligence informacinės technologijos (aktualios informacijos rengimo ir teikimo 

informacinės technologijos, toliau – BI technologijos) – informacinės technologijos, kurių 

paskirtis yra reikalingų duomenų surinkimas iš daugelio šaltinių, aktualios ir kokybiškos 

informacijos parengimas pagal surinktus duomenis ir operatyvus jos teikimas paprastai dideliam 

naudotojų skaičiui. 
 

Duomenų modelis (vitrina) – standartinis informacijos teikimo būdas jos naudotojams BI 

technologijose. Šio būdo esmė yra tai, kad dirbantis su TDS darbuotojas savo kompiuterio 

ekrane mato suskirstytus į klases objektus – jam leidžiamų naudotis duomenų pavadinimus ir 

keliamas duomenims sąlygas, pasirinkdamas tuos objektus suformuoja informacijos užklausą, 

paspausdamas kompiuterio klavišą ją pateikia ir, TDS programinei įrangai surinkus arba 

apskaičiavus reikalingą informaciją, ją gauna. Po to, naudodamasis TDS programinės įrangos 

galimybėmis, jis gali gautą informaciją analizuoti, rengti ataskaitas, jas formatuoti, išsaugoti ir 

platinti. 

 

Regionas – teritorija, pasižyminti geografiniu, socialiniu ir ekonominiu vientisumu ar valdymo 

principais, kurie išskiria ją iš kitų teritorijų. Šioje metodikoje apibrėžiama kaip suderinta 

statistikos rengimui ir plėtros planavimui naudojami regionai, vadovaujantis Europos Sąjungos 
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unifikuotai teritorijų skirstymo į regionus nomenklatūrai (Nomenclature des Unites Territoriales 

Statisques – NUTS). 

 

Ekonominis sektorius – ekonominės veiklos sritis išsiskirianti pagal tam tikrus požymius, 

vadovaujantis Europos Sąjungos ekonominės veiklos statistinės klasifikacija (EVRK). Šioje 

metodikoje ekonominis sektorius apibrėžiamas kaip EVRK aukščiausiu lygiu (pvz. 

„Apdirbamoji pramonė“, „Prekyba“ ir kt.). 

 

Ekonominis sub-sektorius – ekonominės veiklos sub-sritis išskiriama pagal tam tikrus 

požymius, vadovaujantis Europos Sąjungos ekonominės veiklos statistinės klasifikacija (EVRK). 

Šioje metodikoje ekonominis sektorius apibrėžiamas kaip EVRK 2 ženklų lygiu (pvz. 

„Chemikalų gamyba“, „Mažmeninė prekyba“ ir kt.). 

 

Pridėtinė vertė – skirtumas tarp įmonės pagamintos produkcijos ar suteiktų paslaugų kainos ir 

šiai produkcijai pagaminti ar paslaugoms suteikti patirtų išorinių išlaidų. Pridėtinę vertę taip pat 

galima apskaičiuoti vertinant įmonės su darbuotojais susijusias išlaidas, pelną, nusidėvėjimą, 

finansines išlaidas bei pelno mokesčius. 

 

Ekonominis klasteris – tam tikros ekonominės sub-srities ar susijusių sub-sričių koncentracija, 

kuri gali būti išnaudojama klasterio, kaip įmonių ir kitų subjektų bendradarbiavimo, formą. 
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1. Dokumento paskirtis 

Šis dokumentas paruoštas įgyvendinant sutartį Nr. 6F-39, pasirašytą 2019 rugsėjo 10 d.(įsigaliojo 

rugsėjo 17 d.) tarp IVPK ir UAB “S2P”. Šiuo dokumentu pateikiama modernizavimo projekto 

Sub-sektorių analizės naudotojo instrukcija (REZ-12), kuri paruošta pagal pirkimo konkurso 

sąlygų TS reikalavimus.  

2. Naudotojo vadovas 
 

2.1. Ataskaitos „9.1. Regioninės specializacijos analizė“ paleidimas 

 

Prisijungus prie Cognos sistemos paspausti mygtuką „Team content“ kairėje puslapio pusėje 

 

 
 

pasirinkti aplanką „Ataskaitos“ 
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pasirinkti  aplanką „Regioninės specializacijos analizė“ 

 

 
 

pasirinkti  ataskaitą „9.1. Regioninės specializacijos analizė“ (toliau „ataskaita“) 

 

 
 

atlikus aukščiau įšvardintus žingnsius atsidarys ataskaitos pradinis langas, kuriame yra surašyta 

Lietuvos sub-sektorių veiklos rodiklių ir regioninės specializacijos analitikos metodika ir 

trumpos sprendimo / sistemos naudojimosi gairės. 
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Paspaudus mygtuką „Subsektorių analizė pagal regioną“ 

 

 
 

atsidarys ataskaitos langas su duomenimis. 

 

 



Modernizavimo projektas „ Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos modernizavimo paslaugos“ 
8 lapas iš 25 

REZ -12 Sub-sektorių analizės naudotojo instrukcija 

Modernizavimo projekto Užsakovas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas 
 

 

 

 

2.2. Ataskaitos „9.1. Regioninės specializacijos analizė“ pradinis langas 

 

Ataskaitos pradiniame lange atvaizduojami duomenys: 

 lentelė - pateikiami pagrindiniai pasirinkto sub-sektoriaus duomenys pagal teritoriją 

(įmonių skaičius, darbuotojų skaičius, sub-sektoriaus augimas (darbuotojų skaičiumi), 

vid. darbuotojų skaičius, vid. atlyginimai, pridėtinė vertė, klasterio bendras įvertinimas; 

 

 
 žemėlapis –  atvaizduojamas interaktyvus teritorijų žemėlapis, kuriame nurodomas 

bendras pasirinkto klasterio įvertinimas kiekvienam regionui; 

 

  
 

 „Tree map“ diagrama – atvaizduojama pasirinkto klasterio pridėtinė vertė (PV) 

kiekvienam regionui; 
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 Linijinės diagramos – atvaizduojami regionai pagal klasterio žvaigždžių rodiklius. 

Klasterio „regionai žvaigždės“ išskiriami atskira spalva. 

 

 
 

2.3. Ataskaitos „9.1. Regioninės specializacijos analizė“ pradinio lango filtravimas 

 

Paspaudus mygtuką „Rodyti filtrus“, kairiame viršutiniame ataskaitos kampe, 

 

 
 

išsiskleidžia visi pradinio lango filtrai. 
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Praskleidus filtrus „Metai“ arba „Metai palyginimui“ galima pasirinkti metus, už kuriuos 

norima matyti duomenis. Standartiškai lange pateikiama informacija yra iš paskutinių metų. 

 

 
 

Praskleidus filtrą „Subsektoriaus tipas“ galima pasirinkti klasterių grupę, kurią norima 

analizuoti. 

 

 
 

Filtras „Subsektorius“ priklauso nuo filtro „Subsektoriaus tipas“ reikšmės. Pasirinkus 

subsektoriaus tipą „Tradiciniai klasteriai“ filtre „Subsektorius“ atvaizduojami tradiciniai 

klasteriai, pasirinkus subsektoriaus tipą „Besivystantys klasteriai“ atvaizduojami besivystantys 

klasteriai, pasirinkus „Ekonominės veiklos skyriai“ kaip subsektoriaus tipą, filtre „Subsektorius“ 

klasteriai atvaizduojami pagal EVRK dviejų ženklų lygmeniu. 



Modernizavimo projektas „ Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos modernizavimo paslaugos“ 
11 lapas iš 25 

REZ -12 Sub-sektorių analizės naudotojo instrukcija 

Modernizavimo projekto Užsakovas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas 
 

 

 
 

Praskleidus filtrą „Regiono tipas“ galima pasirinkti ar norima analizuoti pagal apskrit is ar 

pagal savivaldybes. Filtre „Regiono tipas“ pasirinkus „Apskritys“ ar „Savivaldybės“ filtre 

„Regionas“ atitinkamai atvaizduojamos arba apskritys arba savivaldybės. 

 

 
 

Išskleidus filtrą „Klasterio bendras vertinimas“ galima pasirinkti klasterio bendro 

vertinimo minimalią reikšmę. Filtre „Klasterio bendras vertinimas“ pasirinkus „0“ bus 

atvaizduojami visi pasirinkti regionai, 
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pasirinkus kitą skaičių bus atvaizduojami tik tie regionai, kurių klasterio bendras vertinimas yra 

lygus arba didesnis už pasirinktą skaičių. 

 

 
 

Filtre „Ekonominės veiklos klasės“ galima pasirinkti sub-sektorius pagal EVRK keturių 

ženklų lygiu. Šis filtras veikia kartų su filtrų „Subsektoriaus tipas“. Filtre „Subsektoriaus tipas“ 

reikia pasirinkti „Ekonominės veiklos skyriai“, po to sužymėti vieną arba daugiau sub-sektorių 

filtre „Ekonominės veiklos klasės“. 
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 Filtre „Žvaigždės indikatoriaus riba, %”, dešiniame ataskaitos krašte, galima pakeisti 

klasterių žvaigždžių indikatoriaus skaičiavimo ribas, įrašant reikiamą ribą į lauką. Standartinė 

žvaigždės indikatoriaus riba yra 20%. 

 

 
 

 Filtre „Įmonių skaičius klasteryje“ galima įrašyti minimalų įmonių skaičių teritorijoje 

(pasirinkto klasterio). Ataskaitoje atvaizduojamos tik tos teritorijos, kurių įmonių skaičius šiame 

klasteryje yra lygus arba didesnis nei nustatyta riba. 

 

 
 

 
 

 Pasirinkus visus reikiamus filtrus paspausti mygtuką „Formuoti“ dešiniame ataskaitos 

krašte. 
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2.4. Ataskaitos „9.1.1. Regioninės specializacijos subsektorių analizė“ paleidimas. 

 

Ataskaitoje „9.1.1. Regioninės specializacijos analizė“, filtre „Regiono tipas“ pasirinkti pagal 

poreikį „Savivaldybės“ arba „Apskritys“, 

 

 
 

paspausti ant bet kuriuos savivaldybės arba apskrities ataskaitos lentelėje (pvz., „Vilniaus m. 

sav.). 
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Po atliktų veiksmų naršyklėje atsidaro naujas langas, kuriame atvaizduojama ataskaita „9.1.1. 

Regioninės specializacijos subsektorių analizė“. 

 

 
 

 
 

2.5. Ataskaitos „9.1.1. Regioninės specializacijos subsektorių analizė“ pradinis langas. 

 

Ataskaitos pradiniame lange atvaizduojami duomenys: 

 

 lentelė - pateikiami pagrindiniai pasirinkto regiono (pagal klasterio bendrą įvertinimą) 
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klasterių duomenys (įmonių skaičius, darbuotojų skaičius, sub-sektoriaus augimas 

(darbuotojų skaičiumi), vid. darbuotojų skaičius, vid. atlyginimai, pridėtinė vertė, 

apyvarta; 

 

 
 „Tree map“ diagrama - atvaizduojami pasirinkto regiono PV kiekvienam klasteriui. 

 

 
 

 Žemėlapis - nurodomos pasirinktos savivaldybės arba apskritys ir įmonių skaičius jų 

teritorijose pagal pasirinktus klasterius. 
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 Linijinės diagramos – atvaizduojami 10 stipriausių klasterių pagal klasterių žvaigždžių 

rodiklius. Klasterio „žvaigždės“ išskiriamos atskira spalva. 

 

 

 

2.6. Ataskaitos „9.1.1. Regioninės specializacijos subsektorių analizė“ filtravimas. 

 

Paspaudus mygtuką „Rodyti filtrus“, kairiame viršutiniame ataskaitos kampe, 

 

 
 

išsiskleidžia visi pradinio lango filtrai. 
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Praskleidus filtrus „Metai“ arba „Metai palyginimui“ galima pasirinkti metus, už kuriuos 

norima matyti duomenis. Standartiškai lange pateikiama informacija yra iš paskutinių metų. 

 

 
 

Praskleidus filtrą „Subsektoriaus tipas“ galima pasirinkti klasterių grupę, kurią norima 

analizuoti. 

 

 
 

Filtras „Subsektorius“ priklauso nuo filtro „Subsektoriaus tipas“ reikšmės. Pasirinkus 

subsektoriaus tipą „Tradiciniai klasteriai“ filtre „Subsektorius“ atvaizduojami tradiciniai 

klasteriai, pasirinkus subsektoriaus tipą „Besivystantys klasteriai“ atvaizduojami besivystantys 

klasteriai, pasirinkus „Ekonominės veiklos skyriai“ kaip subsektoriaus tipą, filtre „Subsektorius“ 

klasteriai atvaizduojami pagal EVRK dviejų ženklų lygmeniu. 
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Praskleidus filtrą „Regiono tipas“ galima pasirinkti ar norima analizuoti pagal apskritis ar 

pagal savivaldybes. Filtre „Regiono tipas“ pasirinkus „Apskritys“ ar „Savivaldybės“ filtre 

„Regionas“ atitinkamai atvaizduojamos arba apskritys arba savivaldybės. 

 

 
 

Išskleidus filtrą „Klasterio bendras vertinimas“ galima pasirinkti klasterio bendro 

vertinimo minimalią reikšmę. Filtre „Klasterio bendras vertinimas“ pasirinkus „0“ bus 

atvaizduojami visi pasirinkti regionai, 

 
pasirinkus kitą skaičių bus atvaizduojami tik tie regionai, kurių klasterio bendras vertinimas yra 

lygus arba didesnis už pasirinktą skaičių. 
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Filtre „Ekonominės veiklos klasės“ galima pasirinkti sub-sektorius pagal EVRK keturių 

ženklų lygiu. Šis filtras veikia kartų su filtrų „Subsektoriaus tipas“. Filtre „Subsektoriaus tipas“ 

reikia pasirinkti „Ekonominės veiklos skyriai“, po to sužymėti vieną arba daugiau sub-sektorių 

filtre „Ekonominės veiklos klasės“. 

 

 
 

 Filtre „Žvaigždės indikatoriaus riba, %”, dešiniame ataskaitos krašte, galima pakeisti 

klasterių žvaigždžių indikatoriaus skaičiavimo ribas, įrašant reikiamą ribą į lauką. Standartinė 

žvaigždės indikatoriaus riba yra 20%. 

 

 
 

 Filtre „Įmonių skaičius klasteryje“ galima įrašyti minimalų įmonių skaičių teritorijoje 

(pasirinkto klasterio). Ataskaitoje atvaizduojamos tik tos teritorijos, kurių įmonių skaičius šiame 

klasteryje yra lygus arba didesnis nei nustatyta riba. 
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 Pasirinkus visus reikiamus filtrus paspausti mygtuką „Formuoti“ dešiniame ataskaitos 

krašte. 

 

 

2.7. Ataskaitos „9.1.2. Regioninės specializacijos įmonių analizė“ paleidimas 

 

Norint paleisti ataskaitą 9.1.2. Regioninės specializacijos įmonių analizė“, reikia parinkti 

reikiamus filtrus ataskaitoje „9.1. Regioninės specializacijos analizė“ (kaip nurodyta skyriuje 

2.3.) ir lentelės stulpelyje „Įmonių skaičius“ paspausti ant pasirinkto regiono įmonių skaičiaus. 

 

 

Po šių veiksmų atsidaro naujas naršyklės langas. 
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Jame pateikiamos dvi lentelės: viena - bendram vaizdui apie visas įmones, o kita – su detalia 

informacija apie konkrečias įmones. 

 

 

 

2.8. Ataskaitos „9.1.2. Regioninės specializacijos įmonių analizė“ pradinis langas. 

 

Ataskaitos pradiniame lange atvaizduojami duomenys: 

 

 apibendrinta lentelė - pateikiami pagrindiniai pasirinkto regiono ir klasterių duomenys 

(įmonių skaičius, darbuotojų skaičius, DU ir susiję mokesčiai, apyvarta, pridėtinė vertė, 

nusidėvėjimas, finansinės išlaidos, pelnas, pelno mokestis. 

 
 

 išplestinė lentelė - pateikiama detali informacija apie įmonę 
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2.9. Ataskaitos „9.1.2. Regioninės specializacijos įmonių analizė“ filtravimas. 

 

Paspaudus mygtuką „Rodyti filtrus“, kairiame viršutiniame ataskaitos kampe, 

 

 
 

išsiskleidžia visi pradinio lango filtrai. 

 

 
 

Praskleidus filtrus „Metai“ arba „Metai palyginimui“ galima pasirinkti metus, už kuriuos 

norima matyti duomenis. 
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Praskleidus filtrą „Subsektoriaus tipas“ galima pasirinkti klasterių grupę, kurią norima 

analizuoti. 

 

 
 

Filtras „Subsektorius“ priklauso nuo filtro „Subsektoriaus tipas“ reikšmės. Pasirinkus 

subsektoriaus tipą „Tradiciniai klasteriai“ filtre „Subsektorius“ atvaizduojami tradiciniai 

klasteriai, pasirinkus subsektoriaus tipą „Besivystantys klasteriai“ atvaizduojami besivystantys 

klasteriai, pasirinkus „Ekonominės veiklos skyriai“ kaip subsektoriaus tipą, filtre „Subsektorius“ 

klasteriai atvaizduojami pagal EVRK dviejų ženklų lygmeniu. 

 
 

Praskleidus filtrą „Regiono tipas“ galima pasirinkti ar norima analizuoti pagal apskritis ar 

pagal savivaldybes. Filtre „Regiono tipas“ pasirinkus „Apskritys“ ar „Savivaldybės“ filtre 

„Regionas“ atitinkamai atvaizduojamos arba apskritys arba savivaldybės. 
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Filtre „Ekonominės veiklos klasės“ galima pasirinkti sub-sektorius pagal EVRK keturių 

ženklų lygiu. Šis filtras veikia kartu su filtru „Subsektoriaus tipas“. Filtre „Subsektoriaus tipas“ 

reikia pasirinkti „Ekonominės veiklos skyriai“, po to pažymėti vieną arba daugiau sub-sektorių 

filtre „Ekonominės veiklos klasės“. 

 

 
 

 

 Pasirinkus visus reikiamus filtrus reikia paspausti mygtuką „Formuoti“ dešiniame 

ataskaitos krašte. 

 

 

 
 


