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Agile projektas, inkrementai, iteracijos
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• Visas projektas įsivaizduojamas praktinių rezultatų – inkrementų – pagaminimo ir priėmimo 

eksploatacijai etapų pavidalu

• Kiekvienam inkrementui pagaminti organizuojamos trumpalaikės gamybinės iteracijos, kiekviena iš 

kurių savo ruožtu siekia pagaminti panaudotiną inkrementą

• Agile projektas irgi gali (o, dažniausiai, ir turi) turėti fiksuotą terminą ir resursus!



• Kiekvienos projektinės veiklos viduje gali būti Agile projektas - inkrementai, iteracijos

• Svarbu tikslinti apimtis „kaskaduojant“ veikloms ir valdyti tarpusavio priklausomybes

Agile tinka kompleksiniams projektams
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Pradinė 

analizė

Produkto kūrimas

Produkto diegimas

Produkto integravimas

Užsakovo konsultavimas

Migracija

Produkto palaikymas

Sprendimo vizija,

Darbų sąrašai,

Veiklų žemėlapis

MVP1 MVP2
Produktas 

sukurtas

Produktas 

įdiegtas ir 

adaptuotas

Integruotas GO LIVE

Reguliari analizė, apimties ir prioritetų tikslinimas

Vidiniai Užsakovo darbai
Kartu

Teikėjas

Užsakovass



• Gamybinės iteracijos dažnai vadinamos „sprintais“ (angl. sprint)

• Rekomenduojama sprinto trukmė nuo 1 iki 4 savaičių

• Kiekvieno sprinto metu turi būti glaudus bendradarbiavimas tarp Užsakovo ir Vykdytojo (geltonai)

Projekto gamybinės iteracijos
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Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4

Analizė Analizė Analizė

Kūrimas ir 

testavimas

Kūrimas ir 

testavimas

Kūrimas ir 

testavimas

Priėmimas Priėmimas Priėmimas



Tradicinė organizacija
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Vadovybė –
hierarchijos viršūnė

N lygių hierarchija ir 
biurokratija

Funkciniai skyriai

Detalios instrukcijos, 
hierarchinis 

valdymas

Bendradarbiavimas 
per vadovus

Atsakomybė tik už 
funkciją / užduotį



Agile organizacija
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Vadovybė =
Strategija, kultūra,

organizacinė 
architektūra,

problemų sprendimas

Tarpfunkcinės ir 
saviorganizuojančios

komandos

Komandinė 
atsakomybė už galutinį 

rezultatą

Greitas lokalus resursų 
perskirstymas, 

adaptacija, pokyčiai

Bendros vertės kūrimo 
srautai tarp komandų

Veiklos skaidrumas per 
rezultatų, apkrovos ir 
pralaidumo metrikas



• Rezultatai tik po fiksuotos trukmės iteracijų

• Negalima trukdyti iteracijos metu

• Negalima „duokit dabar“

• Darbai / reikalavimai negali būti visi vienodo prioriteto

• Agile lankstumo galimybė užtikrinama priimtinomis „aukomis“

• Iteracijų planai tik pagal suderintus visų darbų prioritetus ir turimų resursų pralaidumą

• Negalima įkišti dar vieno darbo, kai pilnai užkrauta

• Negalima įkišti darbo be prioritetų eilės

• Dažnas kliento/vartotojų įtraukimas, laiko dedikavimas

• Iteracijos pradžia/pabaiga

• Dalyvavimas tarpinių ir galutinių rezultatų testavime

• Negalima būti projekte ir 100% vykdyti savo funkciją

Agile naudinga, bet nėra lengva
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Agile įteisinimo istorija
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2014.02.25: „VALSTYBĖS INFORMACINIŲ 

SISTEMŲ GYVAVIMO CIKLO VALDYMO 

METODIKA“

2014.05.05: „... TINKAMUMO 

NAUDOTOJAMS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ 

METODINĖS REKOMENDACIJOS“

2015.10.07: „...EL. 

PASLAUGŲ...METODINIAI DOKUMENTAI“

2014 2015 2016 2017 2018

2017.11.22, “… TECHNINĖS 

PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS"

LRVK PVT

LR PV standartas

Bendradarbiavimas su

Agile Lietuva

2019

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1a9e3909e2011e39cc2db29b1fd528f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a51d4910d45711e3bb00c40fca124f97
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6a81fd606cc111e5906bc3a96c765ff4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2cb7e290cf6311e7910a89ac20768b0f
http://www.agile.lt/


Įteisintas Agile 
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2014.02.25: „VALSTYBĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ GYVAVIMO CIKLO VALDYMO METODIKA“

2017.11.22, “… TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1a9e3909e2011e39cc2db29b1fd528f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2cb7e290cf6311e7910a89ac20768b0f


IT projektų įgyvendinimo būdai (2)
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IT projektų įgyvendinimo būdai (1)
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IT projektų įgyvendinimo būdai (2)
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IT projektų įgyvendinimo būdai (3)
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IT projektų įgyvendinimo būdai (4)
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IVPK statistika 2018
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Nuoseklusis Modulinis Iteracinis-inkrementinis

Series 1 24 7 6
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Valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo būdai, 

taikyti nuo 2014 m. registruotoms IS ir registrams



Magnificent Six 2018
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Valdytojas Tvarkytojas Sistema

LR ŽŪM Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

ir kaimo verslo centras

Gyvūnų augintinių registras

LR VRM IRD prie VRM Nacionalinės elektroninės atpažinties 

informacinė sistema 

LR TM VĮ Registrų centras Licencijų informacinė Sistema

Mokslo, inovacijų ir 

technologijų agentūra

Mokslo, inovacijų ir technologijų 

agentūra

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

plėtros informacinė Sistema

VDU VDU, KTU Lietuvių kalbos sintaksinės ir 

semantinės analizės informacinė 

Sistema

LR AM Aplinkos apsaugos agentūra Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų 

apskaitos informacinė Sistema

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=161793&LID=201015


IVPK statistika 2019
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2019 sausio mėn. 2 ir 10 prioritetų projektai 

vien įgyvendinimo stadijoje

Iteracinis- inkrementinis
(Agile)

Modulinis Nuoseklusis Specifikacija nėra parengta Nenurodytas

Suma 10 8 1 19 1
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Magnificent Ten 2019
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Projekto vykdytojas Projektas

Migracijos departamentas prie LR VRM Elektroninių migracijos paslaugų kūrimas

LR Aplinkos ministerija Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra

IVPK Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių 
sukūrimas

VšĮ "Versli Lietuva" Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas
LR SADM Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos elektroninių paslaugų 

plėtra
Lietuvos dailės muziejus Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, 

modernizavimo ir naujų el. paslaugų sukūrimo projektas „Virtualus 
muziejus“

Lietuvos Automobilių kelių direkcija prie SM Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimas

Higienos institutas Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės 
sveikatos stebėseną

IVPK Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra ir naudojamumo
didinimas

LR FM Informacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, 
išlaidas viešinimo elektroninėje erdvėje informacinės sistemos kūrimas



Agile projekto pavyzdys : LP Ateities laiškininkas 
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• Didelis viešas matomumas

• Politiškai jautrus

• 12 viešųjų pirkimų

• 4 IT sistemos

– 2 visiškai naujos

– Daugybė integracijų

– BDAR / GDPR

• 1600 vartotojų ir įrenginių

• 25+ veiklos procesų pakeitimai



Agile ir viešieji pirkimai



IT sprendimų plėtros paslaugų pirkimai

• Pirkimo objektas

– Konkrečios IT kompetencijos ir rolės + Valandų kiekis

• Mažiausia kaina

• Fiksuotas maksimalus biudžetas

– Įsipareigojimas nusipirkti % maks. valandų kiekio

• Esamos IS aprašymas

• Darbų užsakymų proceso aprašymas

– Darbų užsakymai ir Tiekėjo mini-pasiūlymai

– Susitarimai dėl darbų užsakymų sąmatų

– Amokėjimas pagal faktą ir sutartą sąmatą (galimas % nuokrypis)

– Galimos tarpinės iteracijos stambesniems darbų užsakymams

– Tiesioginio bendradarbiavimo su Tiekėjo komanda aprašymas

22



IT sprendimų kūrimo, modernizavimo, plėtros ir 
priežiūros pirkimai

• Pirkimo objektas

– Sprendimas 

– Valandos pakeitimams

– Priežiūra paslaugos (garantija)

• Ekonominis naudingumas

• Ypatingas dėmesys Techninei specifikacijai

– PROEKTŲ, KURIŲ ĮGYVENDINIMO METU KURIAMOS ELEKTRONINĖS 

PASLAUGOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMAI, 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJŲ, 2017.11.22

• Įgyvendinimo ir priėmimo etapų planas

• Pakeitimų proceso aprašymas

– Kaip plėtros paslaugų pirkimo atveju

• Priežiūros procedūros, reakcijos ir sprendimo laikai
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2cb7e290cf6311e7910a89ac20768b0f


Pirkimo objektas

Pirkimo objektas Kaina Įsigijimo 

įsipareigojimai

Apmokėjimo tvarka

IT sprendimo sukūrimas 

ir diegimas

Bendra kaina už 

kūrimo ir diegimo 

projektą

100% Etapais, iteracinis-

inkrementinis būdas

Papildomų pakeitimų 

prašymų įgyvendinimo 

paslaugos

Bendra kaina už X 

valandų

X% Pagal suderintų pakeitimų 

prašymų įgyvendinimo faktą, 

iteracinis -inkrementinis būdas

Priežiūros paslaugos Bendra kaina už X 

mėnesių

X% Fiksuotas mėnesio mokestis po 

pirmo paleidimo gamybinei 

eksploatacijai. 

Prasidėjus anksčiau nei baigtas 

pilnas kūrimas, g. b. taikoma 

mažesnė kaina
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Įgyvendinimo etapai ir apmokėjimo tvarka
Etapas Trukmė Apmokėjimas Rezultatų eksploatacija

Inicijavimas 1-2 sav. % nuo realizavimo sumos -

Detali analizė ir planavimas

Tinkamumas naudotojams 1

2 sav. – 1 mėn. - -

Realizavimas 1 2 - 3 mėn. % nuo realizavimo sumos Bandomoji eksploatacija

Realizavimas 2

Tinkamumas naudotojams 2

2 - 3 mėn. % nuo realizavimo sumos

[+ vystymo valandos]

Bandomoji eksploatacija

Realizavimas 3 2 - 3 mėn. % nuo realizavimo sumos

[+ vystymo valandos]

[+ palaikymas] 

Gamybinė eksploatacija

... ... ... ...

Realizavimas galutinis 1 - 2 mėn. % nuo realizavimo sumos

[+ vystymo valandos]

[+ palaikymas] 

Gamybinė eksploatacija

Uždarymas 1 – 2 sav. % nuo realizavimo sumos Gamybinė eksploatacija
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Agile Projektų valdymo tarnyba



Projektų valdymo tarnyba, suderinama su Agile projektų 
vykdymu
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Agile darbų eilės

Agile etapai ir iteracijos

Strategija

Verslo planai

Reitingavimas

FiltracijaAtranka verslo 

plano vertinimui
Verslo plano analizė 

ir vertinimas

Detalus planavimas ir 

vykdymas

Idėjos, pakeitimų 

prašymai, 

iniciatyvos

Projektų portfelis

Projektų planai

Versija x

Versija x+1

Versija x

Versija x+1

Versija x

Versija x+1

P
M

O
IT

Atranka 1 Atranka 2

Produktas 1 Produktas 2 Produktas 3

Versija x+2 Versija x+2 Versija x+2



Tradiciniai projektų planai ir Agile darbų eilės
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Produktas 1

Verslo plano, 

Įtakos organizacijai studijos

Produkto 1 vystymas

Paleidimas

Versija x

Versija x+1

P
M

O
IT

Produktas 3Produktas 2

Procesų ir organizacijos 

pokyčiai, komunikacija

Produkto 3 vystymas

Produkto 1 vystymas

Produkto 2 vystymas

Versija x+2

Versija y

Versija y+1

Versija y+2

Versija z

Versija z+1



Agile organizacijos elementai
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IT

Fin 
Services

eChannels

Data 
Analytics

Corporate

Tools
ERP

Logistics

POS & Last 
Mile

PVT

Administracija

Veikla 2

Veikla 1

• Išorinis ratas
• Projektų valdymo tarnyba

• Veiklos padaliniai

• Administraciniai padaliniai

• Vidinis ratas
• IT projektų įgyvendinimas

• Mišrios komandos, veikiančios „vieno langelio“ principu



Klausimai ir atsakymai


