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ĮVADAS 

Ši programa skirta suaugusiems Lietuvos gyventojams, kurie turi pagrindinių skaitmeninių žinių ir įgūdžių, tačiau ribotai 
naudojasi skaitmeniniais įrenginiais ir technologijomis bei nori tobulinti skaitmeninius įgūdžius, kad galėtų efektyviai naudoti 
šiuolaikines skaitmenines technologijas kasdieninėje ir profesinėje veikloje. 

 

Skaitmeninių įgūdžių turinčių gyventojų mokymo renginių programa savo turiniu atitinka Europos Komisijos rekomenduo-
jamus skaitmeninių gebėjimų (DigComp 2.1) 1-2 gebėjimų (kompetencijų) lygius. Programa parengta pagal gyventojų 
skaitmeninio raštingumo žinių ir įgūdžių tobulinimo projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skait-
meninė bendruomenė“ tikslus, uždavinius ir reikalavimus.  

 

Mokymų programą sudaro trys pagrindinės dalys: 

1. Skaičiuoklės dokumento redagavimas;  
2. Kasdieniniai skaičiavimai naudojant skaičiuokles; 
3. Duomenų lentelių tvarkymas ir grafinis duomenų vaizdavimas. 

 

Leidinio autorė:  

dr. Renata Danielienė,  
VšĮ „Informacinių technologijų universitetas“ vykdančioji direktorė. 
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ĮVADAS 

 Šiame skyriuje sužinosite: 

• kaip sukurti skaičiuoklės dokumentą ir parengti jį dalini-
muisi su kitais asmenimis; 

• kaip naudojant skaičiuoklės programą atlikti kasdieninius 
skaičiavimus; 

• kaip tvarkyti duomenų lenteles ir jas grafiškai atvaizduoti. 

 

Naudojama techninė ir programinė įranga: 

• stacionarus arba nešiojamasis, arba 
planšetinis kompiuteris su operacine 
sistema, „MS Excel“ programa. 

Šio skyriaus struktūra: 

• gyvenimiška situacija apie skaičiuoklių programoje atlieka-
mus skaičiavimus bei duomenų analizę; 

• mokomoji medžiaga, 

• papildomi įdomūs mokymosi šaltiniai. 

 

UŽDUOTYS 

ONUTĖ KOREGUOJA MEISTRO ATSIŲSTĄ LENTELĘ IR SKAIČIAVIMUS. 

Meistras Petras atsiuntė atnaujintą remonto sąmatą. Atsidariusi failą skai-
čiuoklių programoje Onutė rado dvi lenteles: vienoje lentelėje pateikiamas 
reikalingų prekių sąrašas, kitoje – paslaugų įkainiai. 

Onutė nori patikslinti prekių kainas, kadangi netoliese atidarė nauja staty-
binių prekių parduotuvė, kurioje taikomos dideles nuolaidas. Petras paža-
dėjo Onutei pritaikyti 5% nuolaidą darbams. 

Užduotis: Kokią priemonę rekomenduotumėte naudoti Onutei skaičiavi-
mams atlikti? Koreguokite remonto sąmatos lenteles ir apskaičiuokite, kiek iš viso Onutei kainuos remontas, jei meistras 
Petras pritaikys 5% nuolaidą. 

ONUTĖ SKAIČIUOJA KIEK KASMET VIDUTINIŠKAI ELEKTROS SUNAUDOJA. 

Onutė prisijungusi prie ESO portalo skaičiuoklės dokumente atsisiuntė 
statistinę informaciją už trejus metus. Ji nori sužinoti kiek vidutiniškai kas-
met nuo 2018 m. sunaudoja elektros energijos. 

Užduotis: Suskaičiuokite, kiek vidutiniškai Onutė sunaudoja elektros  
energijos, suraskite mažiausią ir didžiausią reikšmę. Pašalinkite 
2017 metų įrašus. 

 

 

ONUTĖ REGISTRUOJA DALYVIUS Į RENGINĮ IR NORI SUŽINOTI UŽSIREGISTRAVUSIŲ DALYVIŲ SKAIČIŲ. 

Onutė naudodama „Google“ formas sukūrė elektroninę registraciją į bend-
ruomenės renginį. Kai dalyvių registracija buvo baigta, ji atsisiuntė regist-
racijos failą (skaičiuoklės dokumentą) į savo kompiuterį. 

Onutė renginio dalyviams organizuoja įvairias veiklas ir norėtų sužinoti, 
kiek iš viso dalyvių užsiregistravo į renginį ir, kiek iš jų yra moterų ir, kiek 
vyrų. 

Užduotis: Suskaičiuokite, kiek dalyvių užsiregistravo į renginį. Suskai-
čiuokite, kiek užsiregistravo moterų ir kiek vyrų. 

 

  

Kaip skai-

čiuoklių prog-

ramoje atlikti 

skaičiavimus? 
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ONUTĖ NORĖTŲ PALYGINTI ELEKTROS SUNAUDOJIMO DUOMENIS NAUDODAMA GRAFINES PRIEMONES. 

Onutė internete perskaitė, kad naudojant grafines priemones t.y. diagra-
mas galima aiškiau matyti elektros sunaudojimo pokyčius skirtingais mė-
nesiais. 

Užduotis: Sukurkite diagramą. Diagramoje įterpkite reikiamus elemen-
tus. 

 

 

 

ONUTĖ NORI IŠSPAUSDINTI REMONTO SĄMATĄ IR JĄ APTARTI SU DUKRA BEI GALUTINĘ VERSIJĄ NUSIŲSTI 
MEISTRUI. 

Onutė parengė būsto remonto sąmatą ir nori pasitarti su dukra. 

Su dukra suderintą sąmatą Onutė įrašys PDF formatu ir nusiųs meistrui 
Petrui elektroniniu laišku. 

Užduotis: Parenkite skaičiuoklės dokumentą spausdinimui ir jį išspaus-
dinkite. El. laišku kolegai nusiųskite parengtą sąmatą PDF formatu. 

 

 

ONUTĖS VYRAS PREKIAUJA BALDAIS IR PAPRAŠĖ ONUTĖS ATLIKTI DUOMENŲ ANALIZĘ. 

Gavusi tokią užduotį Onutė nutarė išsiaiškinti, kaip dirbama su didelėmis 
lentelėmis. Nuotolinių mokymų metu, ji sužinojo apie duomenų rūšia-
vimą/rikiavimą bei filtravimą. Šias žinias ir įgūdžius Onutė panaudos atlik-
dama duomenų analizę ir pateiks informaciją apie konkrečių užsakovų 
užsakymų kiekius bei sumas, o po to nufiltruos duomenis pagal mėnesius, 
bei sužinos, kurie mėnesiai buvo pelningiausi. 

Užduotis: Fiksuokite lentelės pavadinimų sritį. Rūšiuokite duomenis pagal 
datą. Filtruokite duomenis pagal kiekvieną užsakovą ir suskaičiuokite kiek-
vieno užsakovo užsakymo sumą. 
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Skaičiuoklė darbui ir namams 

Naudojant skaičiuoklių programas galima atlikti tiek paprastus, tiek sudėtingus skaičiavimus, rikiuoti ar filtruoti duomenis, 
atlikti duomenų analizę, grafiškai vaizduoti duomenis ir pan. Skaičiuoklių dokumentams kurti ir redaguoti gali būti naudo-
jamos šios priemonės: 

• „Google“ skaičiuoklės 

• „Microsoft Excel“ 

• „LibreOffice Calc“ ir pan. 

Šiame dokumente pateikiamos nuorodos į išorinius šaltinius, kaip kurti ir redaguoti skaičiuoklių dokumentus, atlikti nesu-
dėtingus skaičiavimus, atlikti nesudėtingą duomenų analizę naudojant „MS Excel“. Tie patys darbo su skaičiuoklėmis prin-
cipai gali būti taikomi kuriant ir redaguojant skaičiuokles ir kitose programose ar internetinėse aplinkose. 

Skaičiuoklių dokumentų panaudojimo pavyzdžiai 

• Biudžeto (šeimos, remonto, kelionės, projekto) skaičiavimas; 

• Šventės dalyvių sąrašo sudarymas; 

• Kalendorių, tvarkaraščių sudarymas; 

• Diagramų kūrimas; 

• Įvairių duomenų kaupimas (pvz., apie prekes, paslaugas, patirtas išlaidas ir pan.); 

• Planavimas (kelionės, projekto ir pan.); 

• Sąrašų sudarymas (pirkinių sąrašas ir pan.), pajamų/išlaidų skaičiavimas; 

• Statistinės analizės atlikimas naudojant suvestinių lenteles ir diagramas ir kt. 

Pagrindiniai veiksmai ir nesudėtingi skaičiavimai 

Tema Nuoroda 

Apie skaičiuokles ir jų paskirtį epilietis.eu skaičiuoklių kursas (2 tema> Pažintis su skaičiuokle) 

Skaičiuoklių taikymo pavyzdžiai epilietis.eu skaičiuoklių kursas (2 tema> Skaičiuoklių taikymo pavyzdžiai) 

Duomenys langeliuose epilietis.eu skaičiuoklių kursas (4 tema> Skaičiuoklė ir duomenys) 

Duomenų įvedimas epilietis.eu skaičiuoklių kursas (4 tema> Duomenų įvedimas) 

Duomenų talpinimas langelyje epilietis.eu skaičiuoklių kursas (4 tema> Duomenų išdėstymas langelyje) 

Duomenų kopijavimas epilietis.eu skaičiuoklių kursas (4 tema> Langelių tvarkymas) 

Skaičiavimai. Formulės ir funkcijos epilietis.eu skaičiuoklių kursas (6 tema> Formulės ir funkcijos) 

Langelių koordinatės epilietis.eu skaičiuoklių kursas (6 tema> Langelių koordinačių tipai ir jų pa-
naudojimo ypatumai) 

Formulės kopijavimas „Microsoft“ medžiaga: Programos „Excel“ naudojimas skaičiavimams 

Duomenų sekų kūrimas epilietis.eu skaičiuoklių kursas (4 tema> Automatinis duomenų pildymas) 

„Microsoft“ medžiaga: Nuoseklių datų sąrašo kūrimas 

„Microsoft“ medžiaga: Automatinis duomenų įvedimas į darbalapio langelius 

Stulpelių ir eilučių įterpimas bei naiki-
nimas 

„Microsoft“ medžiaga: Eilučių ir stulpelių įterpimas arba naikinimas 

Langelių reikšmių formatai ir formato 
kopijavimas 

epilietis.eu skaičiuoklių kursas (4 tema> Duomenų formatai) 

Duomenų formatai (skaidrės) 

„Microsoft“ medžiaga: skaičių formatai 

„Microsoft“ medžiaga: formato kopijavimas 

Lentelių ir langelių formatavimas „Microsoft“ medžiaga: Langelių teksto formatavimas 

Dokumento įrašymas „Microsoft“ medžiaga: Darbaknygės įrašymas kitu failo formatu 

http://ekursai.epilietis.eu/
http://ekursai.epilietis.eu/
http://ekursai.epilietis.eu/
http://ekursai.epilietis.eu/
http://ekursai.epilietis.eu/
http://ekursai.epilietis.eu/
http://ekursai.epilietis.eu/
http://ekursai.epilietis.eu/
http://ekursai.epilietis.eu/
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/programos-%e2%80%9eexcel-naudojimas-skai%c4%8diavimams-a1abc057-ed11-443a-a635-68216555ad0a?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
http://ekursai.epilietis.eu/
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/nuosekli%c5%b3-dat%c5%b3-s%c4%85ra%c5%a1o-k%c5%abrimas-aa1c0fa7-c76a-4762-8bc9-46f1691defec?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/automatinis-duomen%c5%b3-%c4%afvedimas-%c4%af-darbalapio-langelius-74e31bdd-d993-45da-aa82-35a236c5b5db?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://support.office.com/lt-lt/article/eilu%C4%8Di%C5%B3-ir-stulpeli%C5%B3-%C4%AFterpimas-arba-naikinimas-6f40e6e4-85af-45e0-b39d-65dd504a3246
http://ekursai.epilietis.eu/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpdHZ0emd8Z3g6NDUwMDdlZThhMzk3M2U4Ng
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/galimi-skai%c4%8di%c5%b3-formatai-programoje-excel-0afe8f52-97db-41f1-b972-4b46e9f1e8d2?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/langeli%c5%b3-formato-kopijavimas-b9fe82ea-c0a0-41de-837b-d2f15dd41ea9?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/langeli%C5%B3-teksto-formatavimas-ca112674-a567-4d6f-b5f8-3100aa27f40e
https://support.office.com/lt-lt/article/Darbaknyg%C4%97s-%C4%AFra%C5%A1ymas-kitu-failo-formatu-6a16c862-4a36-48f9-a300-c2ca0065286e
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Tema Nuoroda 

Dokumento parengimas spausdini-
mui 

epilietis.eu skaičiuoklių kursas (7 tema> Skaičiuoklės dokumento peržiūra ir 
parengimas spausdinimui) 

„Microsoft“ medžiaga: Darbalapio arba darbaknygės spausdinimas 

Pagrindinės funkcijos Vaizdo įrašas: formulė ir skaičiavimai naudojant pagrindines funkcijas 

Diagramų kūrimas epilietis.eu skaičiuoklių kursas (7 tema> Diagramų tipai ir sandara) 

Diagramos kopijavimas į kitus doku-
mentus  

epilietis.eu skaičiuoklių kursas (7 tema> Diagramų kopijavimas į Word arba 
PowerPoint dokumentus) 

„Microsoft“ medžiaga: Diagramos kūrimas naudojant rekomenduojamas diag-
ramas 

„Microsoft“ medžiaga: Kurti diagramą nuo pradžios iki galo 

„Microsoft“ medžiaga: „Office“ galimų naudoti diagramų tipai 

Dokumento srities fiksavimas „Microsoft“ medžiaga: Sričių fiksavimas norint užrakinti eilutes ir stulpelius 

Duomenų rūšiavimas/rikiavimas  „Microsoft“ medžiaga: Lentelės duomenų rūšiavimas 

„Microsoft“ medžiaga: Duomenų rūšiavimas diapazone arba lentelėje 

Duomenų filtravimas „Microsoft“ medžiaga: Duomenų diapazono arba duomenų lentelėje filtravi-
mas 

Spartieji klavišai „Microsoft“ medžiaga: „Excel“ spartieji klavišai 

 

 

http://ekursai.epilietis.eu/
http://ekursai.epilietis.eu/
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/darbalapio-arba-darbaknyg%c4%97s-spausdinimas-f4ad7962-b1d5-4eb9-a24f-0907f36c4b94?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://www.youtube.com/watch?v=6IGOFZv-SQo&feature=emb_logo
http://ekursai.epilietis.eu/
http://ekursai.epilietis.eu/
http://ekursai.epilietis.eu/
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/diagramos-k%c5%abrimas-naudojant-rekomenduojamas-diagramas-cd131b77-79c7-4537-a438-8db20cea84c0?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/diagramos-k%c5%abrimas-naudojant-rekomenduojamas-diagramas-cd131b77-79c7-4537-a438-8db20cea84c0?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/kurti-diagram%c4%85-nuo-prad%c5%beios-iki-galo-0baf399e-dd61-4e18-8a73-b3fd5d5680c2?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://support.office.com/lt-lt/article/%E2%80%9Eoffice-galim%C5%B3-naudoti-diagram%C5%B3-tipai-a6187218-807e-4103-9e0a-27cdb19afb90
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/sri%c4%8di%c5%b3-fiksavimas-norint-u%c5%berakinti-eilutes-ir-stulpelius-dab2ffc9-020d-4026-8121-67dd25f2508f?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/lentel%c4%97s-duomen%c5%b3-r%c5%ab%c5%a1iavimas-77b781bf-5074-41b0-897a-dc37d4515f27?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://support.office.com/lt-lt/article/duomen%C5%B3-r%C5%AB%C5%A1iavimas-diapazone-arba-lentel%C4%97je-62d0b95d-2a90-4610-a6ae-2e545c4a4654
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/duomen%c5%b3-diapazono-arba-duomen%c5%b3-lentel%c4%97je-filtravimas-01832226-31b5-4568-8806-38c37dcc180e?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://support.microsoft.com/lt-lt/office/duomen%c5%b3-diapazono-arba-duomen%c5%b3-lentel%c4%97je-filtravimas-01832226-31b5-4568-8806-38c37dcc180e?ui=lt-lt&rs=lt-lt&ad=lt
https://support.office.com/lt-lt/article/%E2%80%9Eexcel-spartieji-klavi%C5%A1ai-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f

