
„DIZAINAS LT“ 
SPECIFINIŲ TERMINŲ 

PAAIŠKINIMAS



Priemonės tikslas – paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) 
dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų 

patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.

Gaminio 
dizaino 

sprendimai

Paslaugų 
dizaino 

sprendimai

Priemonės tikslas

Didina įmonės gaminių ir paslaugų 
patrauklumą, paklausą ir produktyvumą

PRIEMONĖS TIKSLAS 



Pagal Aprašą remiama veikla – netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) 
diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, pritaikant 

originalius gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus.

Gaminio (paslaugų) 
dizaino sprendimai

Netechnologinės 
inovacijos

(dominuoja netechnologiniai
sprendimai)

Technologinės 
inovacijos
(dominuoja 

technologiniai 
sprendimai)

ŠIOS PRIEMONĖS REMIAMA VEIKLA



Netechnologinės inovacijos – tai inovacijos, kurios 
nėra priskiriamos technologinėms inovacijoms, 
tokios kaip organizacinės, verslo modelio bei 

rinkodaros, kurios savo ruožtu apima ir reikšmingus 
(kai pakeičiama ne mažiau 30 proc. visų gaminio 
arba paslaugos dizaino elementų) gaminio arba 

paslaugos dizaino, kuris yra rinkodaros koncepcijos 
dalis, pakeitimus ir gaminio arba paslaugos dizaino 

sukūrimą.

NETECHNOLOGINĖS INOVACIJOS 



GAMINIŲ (PASLAUGŲ) DIZAINO SPRENDIMŲ 
PANAUDOJIMAS

Projekte bus diegiami originalūs gaminių (paslaugų) dizaino 
sprendimai, skirti serijinei arba masinei gamybai ir (arba) 
masiniam paslaugų teikimui

Gaminio (paslaugų) 
dizaino sprendimai

Masinė/serijinė 
gamyba 

(paslaugos)
(sukurtų gaminių 

(paslaugų) didelis/vidutinis 
pasikartojantis poreikis

Vienetinė gamyba 
(paslaugos)

(sukurtų gaminių 
(paslaugų) poreikis 

vienetinis) 



ORIGINALUS GAMINIŲ (PASLAUGŲ) DIZAINO 
SPRENDIMAS 

Originalus gaminių (paslaugų) dizaino sprendimas – žmogaus asmeninės kūrybinės 
veiklos rezultatas, suteikiantis gaminamam gaminiui ir (arba) teikiamai paslaugai 
naujas charakteristikas, pvz., formos, išvaizdos, technines, funkcines, eksploatacines ir 
kitas. 

Gaminio (paslaugų) 
dizaino sprendimai

Originalus gaminių 
(paslaugų) dizaino 

sprendimas
(sukuriamos aukštesnio 

naujumo lygio 
gaminio/paslaugos 
charakteristikos)

Neoriginalus 
gaminių (paslaugų) 
dizaino sprendimas 

(sukuriamos žemo naujumo 
lygio gaminio/paslaugos 

charakteristikos)



Gaminio dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, 
sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos 

specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, 
tekstūros ir (arba) medžiagos.

GAMINIO DIZAINAS



Paslaugos dizainas – priemonių rinkinys, sukurtas 
remiantis klientų patirtimi ir poreikiu, kuris padeda 
klientui pradėti naudotis, naudotis ir baigti naudotis 

paslauga. Paslaugos dizaino sukūrimas (keitimas) 
apima naują paslaugos teikimo schemą, padedančią 
verslui teikti (vartotojui gauti) paslaugas efektyviau. 
Paslaugos dizainu nelaikomas interjero (eksterjero) 

dizainas.

PASLAUGOS DIZAINAS


