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DöL „APLINKOSAUGINöS INFORMACIJOS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ
IŠVYSTYMAS“ ATVIRO KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Šių metų liepos 17 dieną Aplinkos apsaugos agentūra gavo tiek÷jo paklausimą d÷l atviro
konkurso sąlygų.
1. Klausimas. Konkurso dokumentų ekonomin÷s ir finansin÷s būkl÷s, techninio ir profesinio
paj÷gumo reikalavimuose (lentel÷ Nr. 2) punkte Nr. 11.8.2.6. pateikti reikalavimai Informacinių
sistemų audito ekspertui. Konkurso dokumentų technin÷je užduotyje n÷ra darbų ar užduočių
kurioms atlikti būtų reikalingas šios srities ekspertas, tod÷l prašome panaikinti šį reikalavimą kaip
perteklinį.
1. Atsakymas. Informacin÷s sistemos audito ekspertas yra būtinas projekto komandos dalyvis
vykdomo projekto Šalių keliamų rizikų valdymo užtikrinimui. Informacin÷s sistemos audito
ekspertas atsakingas už tai, kad modernizuotos AIVIKS sistemos funkcionalumas atitiktų teisiniais
aktais reglamentuotus duomenų ir informacijos saugos reikalavimus, taikomus valstybin÷ms
informacin÷ms sistemoms. Informacin÷s sistemos audito eksperto lygio sertifikatas užtikrina
eksperto įsipareigojimą nepriklausomai, nešališkai, kompetetingai ir autoritetingai atlikti veiklas bei
užtikrinti reikalingą modernizuotos AIVIKS sistemos funkcionalumą ir informacijos bei duomenų
saugumo aspektais. Atsižvelgiant į keliamus reikalavimus Aplinkos informacijos elektroninių
paslaugų išvystymui, reikalavimas Informacinių sistemų audito ekspertui yra tikslingas bei
Konkurso dokumentų punktas Nr. 11.8.2.6 yra nekeičiamas.
2. Klausimas. Konkurso dokumentų ekonomin÷s ir finansin÷s būkl÷s, techninio ir profesinio
paj÷gumo reikalavimuose (lentel÷ Nr. 2) punktuose Nr. 11.8.2.4. ir Nr. 11.8.2.5. pateikti
reikalavimai Geoinformacinių sistemų ekspertams. Abiem ekspertams yra keliamas reikalavimas
tur÷ti „ne mažiau kaip penkerių (5) metų darbo patirtis aplinkos geoinformacinių sistemų kūrimo
ir/ar modernizavimo ir/ar prapl÷timo ir diegimo projektuose“. Įvertinant tai, kad šiems ekspertams
yra keliamas reikalavimas patirčiai ir specifin÷ms GIS sistemų žinioms nemažiau nei dviejuose
projektuose, prašome abiem geoinformacinių sistemų ekspertams min÷tą reikalavimą pakeisti į
„nemažiau kaip penkerių (5) metų darbo patirtis informacinių technologijų srityje iš jų nemažiau nei
dviejų (2) metų patirtis aplinkos geoinformacinių sistemų kūrimo ir/ar modernizavimo ir/ar
prapl÷timo ir diegimo projektuose“.
2. Atsakymas. Perkančioji organizacija, siekiant užtikrinti kuriamos sistemos uždavinius ir
patenkinti sistemos naudotojų poreikius palieka visus reikalavimus pagrindiniams ekspertams
(lentel÷ Nr. 2) punktuose Nr. 11.8.2.4 ir Nr.11.8.2.4 nepakeistus – geoinformacinių sistemų
techniniam ekspertui ir geoinformacinių sistemų duomenų bazių ekspertui ne mažiau kaip penkerių
(5) metų darbo patirtis aplinkos geoinformacinių sistemų kūrimo ir/ar modernizavimo ir/ar
prapl÷timo ir diegimo projektuose.
Reikalavimas pagrįstas įvertinant, kad pagrindinių ekspertų GIS srityje vaidmuo yra svarbus
„Aplinkos informacijos elektroninių paslaugų išvystymo“ projekte, kadangi didel÷ dalis AIVIKS
registruojamų skirtingų aplinkosaugos sričių objektų turi erdvinę (GIS) informaciją ir kuriama

sistema tur÷s apimti erdvinių ir neerdvinių duomenų integruotą tvarkymą , analizę, geoapdorojimą,
vizualizaciją.
3. Klausimas. Konkurso dokumentų ekonomin÷s ir finansin÷s būkl÷s, techninio ir profesinio
paj÷gumo reikalavimuose (lentel÷ Nr. 2) punkte Nr. 11.8.2.10. pateikti reikalavimai testavimo
vadovui (Testavimo veiklų vadovas (planuotojas)). Šio eksperto kvalifikaciją reikalaujama
patvirtinti „ISEB Practitioner Certificate in Test Management“ sertifikatu arba lygiaverčiu
sertifikatu ar kitu kvalifikaciją įrodančiu dokumentu. Lietuvos Respublikos Informacinių
technologijų (IT) įmon÷s turi pakankamą patirti vykdant testavimo veiklas dideliuose projektuose, ir
įvertinant tai, kad testavimo vadovui yra keliami reikalavimai nemažesnei nei 3 metų patirčiai
vadovavimui testavimo veikloms, bei patirtis nemažiau nei dviejuose (2) didel÷s apimties
projektuose vykdant testavimo veiklas, prašome reikalavimą testavimo vadovui „ISEB Practitioner
Certificate in Test Management“ arba lygiaverčio sertifikato, pakeisti į „ISEB Foundation
Certificate in Software Testing“ arba lygiaverčio sertifikato.
3. Atsakymas. Konkurso dokumentų punkte Nr. 11.8.2.10. pateikti reikalavimai Testavimo
vadovui. Nurodyti kvalifikacijos reikalavimai yra keliami žinioms ir patirčiai vadovaujant
informacinių sistemų testavimo veikloms. Šios veiklos taip pat apima ir testavimo strategiją,
proceso sudarymą ir optimizavimą bei rezultatų analiz÷s, apibendrinimų bei įvertinimų sritis.
Sertifikato „ISEB Foundation Certificate in Software Testing“ patvirtinama kvalifikacija minimų
sričių neapima. Atsižvelgiant į 2008 metais pasikeitusią sertifikavimo tvarką ir įtrauktus papildomus
etapus, siekiant įgyti „ISEB Practitioner Certificate in Test Management“ sertifikatą, konkurso
dokumentų punkte Nr. 11.8.2.10. reikalaujamas sertifikatas keičiamas į „ISEB Intermediate
Certificate in Software Testing“ arba lygiavertį/aukštesnį sertifikatą ar kitą kvalifikaciją įrodantį
dokumentą.
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