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DĖL SĖKMINGAI ĮVYKDYTOS SUTARTIES

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA), 
įmonės kodas 288779560, patvirtina, kad UAB „Adwisery“, įmonės kodas 302524912, pagal 2020 m. kovo 
3 d. sudarytą paslaugų teikimo sutartį Nr. APVA/2020/03/03, nuo 2020 m. kovo 3 d. iki 2020 m. birželio 04 
d. sėkmingai ją įgyvendino.

Projekto
pavadinimas

Įgyvendintos projekto veiklos (suteiktos paslaugos) Vertė, 
Eur be 
PVM

Vertė, 
Eur su 
PVM

„Poveikio 
asmens 
duomenų 
apsaugai 
vertinimo, 
APVA 
saugumo 
kontrolės 
priemonių 
atitikties 
standartui LST 
ISO/IEC 
27001:2017 
„Informacijos 
technologija. 
Saugumo 
metodai. 
Informacijos 
saugumo 
valdymo 
sistemos“ arba 
lygiaverčiam 
standartui 
vertinimo 
paslaugas“ 

Sutarties (projekto) įgyvendinimo metu suteiktos tokios Poveikio 
asmens duomenų apsaugai vertinimo, APVA saugumo kontrolės 
priemonių atitikties standartui LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacijos 
technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo 
sistemos“ arba lygiaverčiam standartui vertinimo paslaugos:
1. Atliktas APVA informacinių išteklių, Poveikio asmens duomenų 
apsaugai, APVA saugumo kontrolės priemonių atitikties Lietuvos 
teisės aktams, reglamentuojantiems informacijos ir kibernetinį 
saugumą bei asmens duomenų apsaugą, reikalavimams, vertinimas:
• Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašui, 

patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. 
nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos 
reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir 
Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius 
išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų 
ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;
• Techniniams valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, 

valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės 
informacijos saugos reikalavimams, patvirtintiems Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 
1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, 
valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės 
informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;
• Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, 

taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl 
Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.
Atitikties vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Informacinių 
technologijų saugos atitikties vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 
1V-156 „Dėl Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo 
metodikos patvirtinimo“ (2016 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1V-534 
redakcija).
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2. Atliktas APVA informacinių išteklių, Poveikio asmens duomenų 
apsaugai, APVA saugumo kontrolės priemonių atitikties standartų LST 
ISO/IEC 27001:2017 ir SO/IEC 27002:2013 reikalavimams, vertinimas;

3. Atlikus APVA informacinių išteklių, Poveikio asmens duomenų 
apsaugai, APVA saugumo kontrolės priemonių atitikties Lietuvos teisės 
aktams, reglamentuojantiems informacijos ir kibernetinį saugumą bei 
asmens duomenų apsaugą bei standartų LST ISO/IEC 27001:2017 ir 
SO/IEC 27002:2013 reikalavimams vertinimą parengtas ir suderintas 
nustatytų neatitikčių šalinimo planas ir rekomendacijos dėl APVA 
informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) tobulinimo. 

APVA informacinių išteklių, Poveikio asmens duomenų apsaugai, APVA saugumo kontrolės 
priemonių atitikties Lietuvos teisės aktams, reglamentuojantiems informacijos ir kibernetinį saugumą bei 
asmens duomenų apsaugą bei standartų LST ISO/IEC 27001:2017 ir SO/IEC 27002:2013 reikalavimams 
atitikties vertinimas atliktas profesionaliai. APVA yra patenkinta projekte dalyvavusių ekspertų kompetencija, 
gebėjimu įsigilinti į organizacijos poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminais.

Miroslav Losevič, tel. +370 602 83 911, el. p. miroslav.losevic@apva.lt
Originalas nebus siunčiamas. 

Direktorius Ignotas Šalavėjus
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