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PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ (PROJEKTĄ) 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įmonės kodas 191347976 patvirtina, kad 
UAB „Adwisery", įmonės kodas 302524912 pagal 2019-12-03 dieną pasirašytą Investicinio 
projekto paraiškos parengimo sutartį Nr. SMLPC2019/52, laikotarpyje nuo 2019 m. gruodžio 03 d. 
iki 2020 m. sausio 03 d. sėkmingai įgyvendino sutartį (projektą): 

Projekto 
pavadinimas 

"Investicinio 
projekto 
paraiškos 
parengimas" 

Įgyvendinti projekto darbai 

Vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems 
siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, 
rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės 
projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. 
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 buvo 
parengta Investicinio projekto paraiška (toliau -
Investicinis projektas), kurios rengimo metu buvo 
įgyvendintos tokios veiklos: 
l. Atlikta esamų visuomenės sveikatos valdymo sistemų 
apžvalga ir duomenų rinkimas; 
2. Atlikta perkeliamų į elektroninę terpę veiklos procesų 
analizė; 
3. Nustatytos 1r išanalizuotos Projekto įgyvendinimo 
galimybės ir alternatyvos; 
4. Detaliai aprašyta pasirinkta alternatyva kaip optimalus 
Projekto sprendimas; 
5. Parengtas detalus Projekto aprašymas ir įgyvendinimo 
planas; 
6. Išanalizuota teisinė bazė bei parengti ir pateikti siūlymai 
dėl jos tobulinimo; 
7. Atlikta priežiūros kaštų ir reikalavimų analizė; 
8. Atliktas finansinis, ekonominis 1r socialinis Projekto 
naudos įvertinimas; 
9. Atlikta rizikų analizė ir vertinimas, parengti ir pateikti
pasiūlymai sušvelninti arba sumažinti nustatytas rizikas 
l O. Parengta ir pateikta alternatyvų analizė reikiamai 
techninei įrangai: serveriams, nešiojamiems kompiuteriams ir 
planšetiniams kompiuteriams, kuriuose bus naudojama 
sistema. 
Parengtą Investicijų projektą sudarė tokios dalys: 
l) Santrauka. Santraukoje pateiktos pagrindinės Investicijų
projekto atskiras dalis apibendrinančios išvados ir 
pagrindiniai projekto skiriamieji bruožai 

Vertė, 
EURbePVM 

16528,93 

Vertė, lEURsuPVM 
20000,00 



2) Projekto kontekstas. Sioje dalyje aprašyta projekto
socialinė ekonominė aplinka, teisinė aplinka, projektu
sprendžiamos problemos, tikslinių grupių poreikiai, pateikti
tikslinių grupių tyrimų rezultatai
3) Projekto turinys. Šioje dalyje aprašyti projekto tikslai,
projekto uždaviniai, projektu siekiami rezultatai, sąsajos su 
kitais projektais, projekto ribos, aprašytos tikslinės grupės, 
pristatyta projekto organizacija
4) Projekto galimybės ir alternatyvos. Šioje dalyje 
aprašytos galimos veiklos projekto tikslui pasiekti ir 
uždaviniams išspręsti, veiklų vertinimo kriterijai, pateiktas
trumpasis veiklų sąrašas ir išnagrinėtos projekto
įgyvendinimo alternatyvos
5) Finansinė analizė. Šioje dalyje aprašytas projekto
ataskaitinis laikotarpis, finansinė diskonto norma, projekto 
lėšų srautai, apskaičiuojami finansiniai rodikliai, pateiktos 
finansinės analizės išvados ir pagrindiniai finansinės analizės 
rezultatai.
6) Ekonominė analizė. Šioje dalyje aprašytas projekto
ekonominio (socialinio) poveikio vertinimas, nustatomi 
ekonominiai pinigų srautai, nustatyta ir aprašyta ekonominė 
nauda (žala), socialinė diskonto norma, apskaičiuoti
ekonominiai rodikliai, aprašyti pagrindiniai ekonominės 
analizės rezultatai, išvados, patraukliausia alternatyva
7) Rizikos. Šioje dalyje aprašyti rizikos veiksmų analizės 
rezultatai, projekto rizikų įvertinimo rezultatai, rizikų 
priimtinumas, rizikų valdymo veiksmai 
8) Projekto vykdymo planas. Aprašyta ir detalizuota
pasirinktoji projekto įgyvendinimo alternatyva, nustatyta
projekto trukmė ir etapai, nurodyta projekto vieta, aprašyta
projekto komanda, projekto prielaidos ir tęstinumas, kitos 
išvados 
Investicijų projekte buvo pateikta visa informacija, 
atsižvelgiant i Informacinės sistemos gyvavimo 
ciklo valdymo metodikos, patvirtintos Informacinės 
visuomenės plėtros komiteto pne Susisiekimo 
ministerijos direktoriaus 2014 m. vasano 25 d. 
įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės 
sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos 
patvirtinimo", 3 priede nustatytus Galimybių 
studijos rengimo reikalavimus. 

UAB „Adwisery" parengtas Investicijų projektas buvo sėkmingai suderintas su v1som1s 
suinteresuotomis šalimis. 

Esame patenkinti projekte dalyvavusių ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į 
organizacijos poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminais. 

Direktorius Romualdas Sabaliauskas 
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