
 

Pastabas bei pasiūlymus dėl paskelbto techninės specifikacijos projekto gali pateikti pavieniai tiekėjai, 

tiekėjų grupės ir kiti suinteresuoti asmenys (toliau vadinami - Paslaugų teikėjai). Perkančioji 

organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto techninės užduoties projekto, juos išnagrinėja 

ir raštu informuoja pastabas ar pasiūlymus pateikusius Paslaugų teikėjus apie priimtą sprendimą. 

 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS (PROJEKTAS) 

INTERNETINĖS SVETAINĖS KŪRIMO 

PASLAUGŲ PIRKIMAS 

 

 

I. ĮVADINĖ INFORMACIJA 

 

1. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, juridinio asmens kodas – 

190263888, adresas – Nepriklausomybės a. 16, LT-42117 Rokiškis, (toliau - Perkančioji 

organizacija), perka Internetinės svetainės kūrimo ir aptarnavimo paslaugas.  

2. Paslaugų pirkimo tikslas – sukurti internetinę svetainę. 

3. Sukurtos internetinės svetainės paskirtis - internetinėje svetainėje bus pateikiama informacija apie 

paslaugas, naujienas, viešuosius pirkimus, bendrinė informacija ir t.t. 

4. Internetinės svetainės dizaino rezultatas turi būti unikalus. 

5. Sukurta svetainė kartu su turinio valdymo sistema, turi būti įdiegta Užsakovo serveryje. Turi būti 

užtikrinta patogi vartotojo prieiga prie turinio valdymo sistemos nuotoliniu būdu, kad vartotojas 

galėtu prisijungti prie turinio valdymo sistemos ir ja naudotis interneto naršyklėje. 

6. Sukurta svetainė su turinio valdymo sistema lieka Užsakovui, taip pat teisė ja naudotis ir 

modifikuoti. 

 

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

7. Interneto svetainė turi atitikti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

interneto svetainėms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. 

nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto 

svetainėms aprašo patvirtinimo”, taip pat interneto svetainė turi būti pritaikyta naudotis 

neįgaliesiems, vadovaujantis Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 

m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų 

ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų 

patvirtinimo“; 

8. Interneto svetainė turi būti suderinta su populiariausioms paieškos sistemomis bei turėti visus 

reikalingus įrankius jos optimizavimui; 

9. Interneto svetainės autorių turtinės teisės turi būti perduodamos perkančiajai organizacijai 

neribotam laikotarpiui po interneto svetainės priėmimo akto pasirašymo; 



10. Paslaugų teikėjas, suteikęs interneto svetainės kūrimo ar modernizavimo paslaugas, privalo 

perkančiajai organizacijai pateikti naudotojo, administratoriaus instrukcijas ir svetainės failų išeities 

kodus (jei naudojama uždaro kodo turinio valdymo sistema); 

11. Reikalavimai interneto svetainės stiliui ir atvaizdavimui: 

11.1. Interneto svetainė turi būti pritaikyta jos naudojimui su mobiliaisiais įrenginiais; 

11.2. Interneto svetainė turi vienodai funkcionuoti bei būti atvaizduojama visose 

populiariausiose interneto naršyklėse; 

11.3. Tiek, kiek racionalu, turi būti laikomasi Pasaulinio interneto tinklo konsorciumo (angl. 

World Wide Web Consortium, W3C) rekomendacijų, apibrėžiančių interneto svetainių 

modeliavimo kalbų naudojimą. Jas galima rasti adresu http://www.w3.org/TR. 

11.4. Interneto svetainės vartotojo sąsajai realizuoti turi būti naudojami pakopinio stiliaus 

aprašai (angl. Cascading Style Sheets, CSS), kurie privalo būti atskirti nuo programinio kodo; 

11.5. Informacija interneto svetainėje ir jos duomenų bazėje turi būti koduojama UTF-8 (angl. 

8-bit Unicode Transformation Format) koduote ir palaikyti įvairių kalbų simbolius; 

11.6. Jeigu interneto svetainės vartotojo sąsajoje negali būti naudojamos technologijos, 

reikalaujančios įskiepių, pavyzdžiui, Adobe Flash ar Java. 

12. Reikalavimai interneto svetainės turinio valdymo sistemai ir administravimui: 

12.1. Turinio valdymo sistema (toliau – TVS) turi sudaryti galimybę redaguoti turinio blokus 

numatytose interneto svetainės vietose, neatliekant papildomų programavimo darbų; 

12.2. Teksto rengyklė turi veikti WYSIWYG principu (angl. What You See Is What You Get, 

liet. „tai, ką matote, atitinka tai, ką gausite“) arba analogišku. Informacija joje turi būti lengvai 

įkeliama iš Microsoft Office, OpenOffice ar analogiškų programų su galimybe panaikinti visus 

teksto redaktorių įvestus formatavimus, turi turėti lentelių kūrimo, formatavimo bei redagavimo 

galimybę, pagrindines teksto redagavimo ir formatavimo funkcijas (lygiavimas, pastraipos, 

numeravimas, spalva ir t. t.), paveikslėlių, vaizdo, garso įrašų įkėlimo funkciją į tekstą iš saityno 

galerijos ar kompiuterinės laikmenos. Paveikslėliams turi būti numatyta galimybė juos sumažinti 

iki reikiamo dydžio išlaikant proporcijas. Paveikslėlių sumažinimas turi būti realizuotas 

pakeičiant fizinį paveikslėlio dydį, o ne nurodant kitą dydį HTML (angl. Hyper Text Markup 

Language) žymoje; 

12.3. Turi būti numatyta galimybė kiekvieną straipsnį skelbti įvairiose svetainės vietose (kurti 

nuorodas nedubliuojant duomenų), nustatyti skelbimo terminus ir prioritetus. Taip pat turi būti 

realizuota straipsnių automatinio archyvavimo galimybė; 

12.4. Turi būti įdiegta galimybė, leidžianti apriboti prieigą prie administravimo dalies 

naudojant tinklo IP adresų šablonus. Juos valdyti ir koreguoti nustatant draudimus ir leidimus 

prisijungimams (pavyzdžiui, naudojant 123.*.*.* bus draudžiama arba leidžiama prieiga tiems, 

kurie jungiasi iš šio potinklio arba IP adreso), šis reikalavimas turi būti numatytas paslaugų 

teikimo sutartyje; 

12.5. Turi būti numatyta galimybė valdyti robotų ribojimo protokolą (Robots Exclusion 

Protocol robots.txt), nurodyti, kurias svetainės dalis leisti pasiekti paieškų robotams ir kurias 

drausti. Turi būti užtikrintas automatinis protokolo valdymas be papildomo administratoriaus 

įsikišimo, kai informacija pažymima kaip neskelbiama ar jos pateikimui uždedamas draudimas; 



12.6. TVS turi leisti dirbti keletui administratorių vienu metu: keli nepriklausomi 

administratoriai turi turėti galimybę vienu metu kurti turinį, tuo pat metu interneto svetainės 

lankytojai turi turėti galimybę jį pasiekti.  

12.7. Interneto svetainė turi turėti galimybę keisti interneto svetainės šaltinio kodą (angl. 

source code), o TVS - galimybę tiesiogiai įvesti ir redaguoti naudotojo stiliaus aprašą; 

12.8. Administravimo sistemoje turi būti interneto svetainės administratorių registras, 

standartinių vaidmenų pasirinkimas, naudotojo teisių ir TVS leistinų funkcijų priskyrimas. 

13. Tinklalapis turi būti suderinamas su populiariausiomis interneto naršyklėmis (MS Internet 

Explorer nuo 11.x, Mozilla Firefox (naujausia versija), Google Chrome (naujausia versija), Apple 

Safari (naujausia versija), Opera (naujausia versija) ir tinkamai jose atvaizduojamas. 

14. Sistema turi užtikrinti saugomų duomenų bei darbo sesijos su sistema saugumą, t. y. turi būti 

eliminuota arba kiek įmanoma sumažinta galimybė nesankcionuotai prisijungti prie sistemos, 

sutrikdyti sistemos darbą arba duomenų korektiškumą. 

15. Paslaugos teikėjas turi tobulinti interneto svetainės dizainą, kol jis visiškai atitiks kliento 

poreikius.  

16. Turi būti numatyta galimybė, turinio valdymo sistemoje ar pasitelkiant išorinius įrankius, kaupti 

ir apdoroti statistinius duomenis apie lankytojus, svetainės ir kiekvieno svetainės puslapio 

lankomumą. 

17. Paslaugos teikėjas turi apmokyti Klientą naudotis turinio valdymo sistema. Informacijos į 

svetainę sukėlimą atlieka Perkančioji organizacija. 

 

 

III. TURINIO IR FUNKCIONALUMO REIKALAVIMAI 

 

18. Svetainėje turi būti galimybė pateikti tokį turinį: 

18.1. tekstiniai puslapiai; 

18.2. nuotraukų galerijos. 

18.3. informacija apie renginius; 

18.4. kontaktai; 

18.5. bendra informacija apie įstaigą (apie, nuostatos, struktūra ir t.t.) 

18.6. atsiuntimai (pdf, word, excel ir kt. formatu); 

 

19. Titulinis puslapis su kintančių nuotraukų ir horizontaliais sluoksniais pateiktos informacijos 

valdymu, specialiu prisegamų ar įvedamų elementų suformatavimu, atvaizdavimu. 

20. Iškrentantis (Dropdown) meniu. Svetainėje antro lygio meniu bus rodomi iškrentančiame meniu. 

21. Išsiskleidžiančių tekstinių blokų modulis. Turi būti galimybė neribotai pridėti tekstinių 

elementų, kurių rodoma būtų tik antraštė. Paspaudus ant antraštės, išskleidžiama tolimesnis tekstas, 

paaiškinimai, nuotraukos. Įstaigos bus naudojamas dažnai užduodamiems klausimams, tačiau turi 

būti galimybė įdėti ir kitose svetainės dalyse. 

22. Svetainėje turi būti palaikomas daugiakalbiškumas - informacija bus pateikiama: lietuvių ir 

anglų kalbomis. 



23. Susisiekimo forma. Turi būti galimybė tiesiogiai iš svetainės per ten esančią formą atsiųsti 

paklausimą ar kitą žinutę svetainės administratoriui (-iams). Žinutė turi būti išsiųsta el. paštu. 

24. Paslaugų įvertinimo forma. Svetainėje turi būti galimybė bibliotekos naudotojams įvertinti 

teikiamas paslaugas. 

25. Nuotraukų galerija. Nuotraukas turi būti galimybė lankytojui pačiam valdyti - nuotraukų 

peržiūrą. Administratorius turi turėti galimybę įjungti/išjungti šio modulio rodymą, svetainės 

lankytojams. Nuotraukų peržiūros modulis turi būti sujungtas su galerija, kurioje būtų galimas 

nuotraukų suskirstymas į atskirus aplankus.  

26. Naujienų modulis. Turi būti galimybė pridėti naujienas, kurios bus išvedamos atitinkamuose 

skyriuose. Turi būti galimybė nustatyti naujienos galiojimo laiką. Praėjus šiai datai, naujienos turi 

būti automatiškai perkeliamos į skyrių „Naujienų archyvas“. 

27. Google analytics sistema. Turi būti  galimybė stebėti puslapio lankomumą ir naršymą įvariais 

pjūviais, matuoti ne tik lankytojų srautus ar peržiūrimų puslapių skaičius. 

28. Interaktyvus Google žemėlapis su funkcija „Kaip atvykti iki nurodytos vietos“. 

29. Prikimbanti meniu juosta. Slenkant pele žemyn, meniu juosta turi sumažėti, kad neužstotų 

skaitomos informacijos ploto. 

30. Paieškos svetainėje modulis. Paieška turi veikti ir įvedus žodį be lietuvybių, taip pat įvedus ne 

visą žodį, o tik jo dalį. Turi būti tvarkingai ir vizualiai patraukliai pateikiamas paieškos rezultatų 

sąrašas, sąraše paryškinant rastus paieškos žodžius. 

31. Versija neįgaliems. Turi būti įdiegta funkcija padidinti tekstą svetainėje keletu lygių. 

32. Svetainės medis. Turi būti automatiškai formuojamas svetainės struktūros medis. Medis turi 

automatiškai koreguotis, keičiant skyrių struktūrą per turinio valdymo sistemą ar tam tikrus meniu 

punktus padarant neaktyvius. 

33. Slenkančių banerių juosta. Turi būti galimybė įkelti paveikslėlius, užrašyti tekstą. Prisegti 

elementai turi būti automatiškai atvaizduojami kaip baneriai.  

34. Renginių kalendorius. Svetainėje turi veikti interaktyvus kalendorius, kuriame dienos, kuomet 

vyksta renginiai, būtų specialiai pažymimos. Paspaudus ant datos laukelio, iššoktų renginio trumpas 

apibūdinimas su nuoroda į detalesnį renginio aprašą.  

35. Kontaktai svetainėje turi būti pateikiami per specialų modulį, įvedant kiekvieno filialo duomenis 

į specialius tam skirtus laukelius. Sistema turi automatiškai suformatuoti ir pateikti įvestus duomenis 

vizualiai tvarkinga forma. Duomenys turi būti tvarkingai atvaizduojami mobiliuose telefonuose. 

36. Filialų pateikimo interaktyviame Google Maps žemėlapyje funkcija. Filialų suvesti adresai turi 

būti atvaizduojami interaktyviame Google Maps žemėlapyje. Filialų šiuo metu yra 38, turi būti 

galimybė administratoriui savarankiškai keisti filialus ar koordinates, taškai turi pasikeisti ir 

žemėlapyje. 

 

 



IV. REIKALAVIMAI TINKLAPIO DIZAINIUI 

 

37. Tinklapio dizainas turi būti unikalus, t.y. tiesiogiai nekopijuotas nuo jokio kito tinklapio. 

38. Dizainas turi būti prisitaikantis prie išmaniųjų telefonų, planšečių – t.y. elementai turi tvarkingai 

persidėlioti, persislinkti, priklausomai nuo įrenginio ekrano. 

39. Turi būti patogus ir logiškas elementų išdėstymas ekrane. 

40. Naudojami šriftai palaikomi populiariausių naršyklių visose labiausiai paplitusiose operacinėse 

sistemose. 

 

 

V. REIKALAVIMAI TURINIO VALDYMO SISTEMAI (TVS) 

 

41. Sveitainė turi būti kuriama moduline atviro kodo turinio valdymo sistema.  

42. TVS moduliai turi būti sukurti visiškai atskiriant dizainą ir turinį. Turinio keitimas turi nedaryti 

įtakos svetainės dizainui. 

43. Turi būti galimybė administratoriui tvarkyti tinklalapio meniu struktūrą – kurti, plėsti, trinti, 

redaguoti ir keisti vietomis meniu, submeniu punktus, padaryti puslapius, meniu punktus 

nematomus svetainės lankytojams, neištrinant iš turinio valdymo sistemos, administruoti visą 

svetainės informaciją – tekstinę, vaizdinę, koreguoti lenteles, nuorodas, nuotraukas, reklaminius 

skydelius ir t.t. 

44. Turi būti galimybė kopijuoti ir perkelti meniu punktus su jiems priklausančiomis žemesnio lygio 

šakomis iš vienos tinklalapio struktūros vietos į kitą. 

45. Puslapių turinys turi būti redaguojamas naudojant WYSIWYG tipo redaktorių, su galimybe 

tvarkyti nuotraukas, lenteles ir nuorodas. 

46. Turi būti lentelių kūrimo, jų redagavimo ir formatavimo galimybės. 

47. Turi būti galimybė įterpti paveikslėlius. 

48. Turi būti galimybė lengvai įkelti reikiamą failą į svetainę. 

49. Turinio valdymo sistema turi leisti įkelti šių tipų failus: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, 

*.pptx, *.pdf, *.jpg, *.bmp, *.gif, *.png, *.tif, *.zip, *.rar. 

50. Turi būti galimybė administratoriui valdyti kiekvieno puslapio pagrindinius atributus – 

pavadinimą, antraštę, adresą, meta raktinius žodžius ir meta aprašymą. 

51. Turi būti galimybė sistemos administravimo darbus atlikti visomis populiariausiomis interneto 

naršyklėmis (tomis pačiomis, su kuriomis suderintas ir tvarkingas išorinis svetainės atvaizdavimas).  

52. Redaguojantis puslapį vartotojas turi turėti galimybę peržiūrėti puslapį dar neparodžius jo 

svetainės lankytojams ir matyti puslapį tokį, koks jis bus vaizduojamas interneto svetainėje.  

 

 



VI. REIKALAVIMAI TIEKĖJO KVALIFIKACIJAI IR PATIRČIAI 

 

53. Paslaugų teikėjas turi būti įregistruotas ir užsiimti interneto svetainių kūrimo veikla ne trumpiau 

nei 7 metus. 

54. Per savo gyvavimo laikotarpį Paslaugų teikėjas turi būti sukūręs ne mažiau nei 500 svetainių. 

55. Paslaugų teikėjas per paskutinius 2 metus turi būti įvykdęs bent 10 projektų, kurių vertė viršija 5 

tūkst. EUR be PVM. 

56. Paslaugų teikėjas per pastaruosius 2 metus turi būti sukūręs ne mažiau nei 10 svetainių 

valstybinio sektoriaus įstaigoms ar įmonėms. 

57. Paslaugų teikėjas turi turėti atsakingus asmenis kaip darbuotojus visus procese reikalingus 

specialistus (kiekvienoje pozicijoje bent po vieną darbuotoją): projektų vadovas, dizaineris, front-

end programuotojas, back-end programuotojas, klientų vadybininkas. 

 

 

  

VII. GARANTINIS KLAIDŲ ŠALINIMAS 

 

58. Paslaugų teikėjas privalo ne mažiau kaip 12 mėnesių teikti nemokamą garantinį aptarnavimą – 

taisyti svetainėje atsiradusias klaidas, užtikrinti svetainės funkcionalumą. Svetainės garantinės 

priežiūros teikimo pradžia laikoma paslaugų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo data. 

59. Garantinė priežiūra apima: 

59.1. kritinių klaidų šalinimą: techninių, loginių ir pan. klaidų, kurios stabdo tolimesnį 

svetainės naudojimą; 

59.2. nekritinių klaidų šalinimą – situacija, kai naudojantis svetaine gaunamas klaidos 

pranešimas, o svetainės veikimas neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų; 

59.3. skubią pagalbą įsilaužimo atveju, jei įsilaužta buvo per turinio valdymo sistemą (ne per 

serverį). 

 

 

 

 

______________________ 

 

 


