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SATURA RĀDĪTĀJS

• AGILE jeb spējā programmizstrādes pieeja izstrādes metodikai & fiksētas cenas 
iepirkums

• IS uzturēšanas prasību «legalitāte» un reakcijas laiki, realizācijas termiņi

• Piedāvājumu vērtēšanas kritēriju «lamatas»

• Projekta izstrādes grupas kvalifikācija – Piegādātājs & Pasūtītājs

• Trešo pušu pārvaldība – administratīvā resursa bezspēcība
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AGILE jeb spējā programmizstrādes pieeja izstrādes metodikai 
& fiksētas cenas iepirkums

•
• Prasību nemainīgais tvērums & dinamiskās faktiskās vajadzības

• Vai metode risina iepirkuma Tehniskās Specifikācijas nepilnības?

• Vai iespējams precīzi «uzminēt» projekta budžetu?

• Būtiskākie izaicinājumi – projekta pārvaldība un atbildību sadalījums



4

IS uzturēšanas prasību «legalitāte» un reakcijas laiki, realizācijas 
termiņi

•
• Eiropas fondu blaknes – uzturēšanas «ieslēpšana» garantijās

• Garantijas ilgums – korelācija ar biznesa procesu aprobāciju

• Reakcijas/realizācijas termiņu atbilstība faktiskajām vajadzībām

• 24X7 ? Tiešām?

• Pasūtītāja puses speciālisti uzturēšanas režīma nodrošināšanai
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Piedāvājumu vērtēšanas kritēriju «lamatas»

•
• Etalonuzdevums (tā īpatsvars vērtēšanā, darbietilpība)

• Funkcionālo prasību apraksts    vai atrakstīšanās?

• Arhitektūra – obligātais minimums, vai ar to pietiek?

• Nefunkcionālo prasību «kosmoss»

• Cenas īpatsvars
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Projekta izstrādes grupas kvalifikācija – Piegādātājs & Pasūtītājs

•
• AGILE – jauni akcenti specializācijai (produkta īpašnieks, SCRUM 

masters, UX speciālisti, biznesa analītiķi)

• Kā panākt savlaicīgu lēmumu pieņemšanu?

• Vai ir iespējama kvalifikācijas simetrija speciālistu jomā starp Pasūtītāju 
un Piegādātāju?

• Lietotāj-stāsti un ko ar tiem darīt

•
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Trešo pušu pārvaldība – administratīvā resursa bezspēcība

•
• Saskarņu/interfeisa izstrāde – neatņemama liela risinājuma sastāvdaļa

• Trešo pušu pārvaldības ietekme uz projekta realizācijas plānu

• Trešās puses – atkarība no citām institūcijām, to administratīvā kapacitāte

• «Slēptās» projekta izmaksas – trešo pušu IS pielāgošanas izmaksas, valsts 
integrācijas platformas veiktspēja

• Kas ir atbildīgs par trešo pušu koordināciju



Thank you

+371 29473814 Ivonna.Bibika@
emergn.com


