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PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTIES (PROJEKTO) DALĮ 

Sveikatos mokymo ir ligtĮ prevencijos centras, įmonės kodas 191347976) patvirtina, kad 
UAB „Adwisery", įmonės kodas 302524912 pagal 2020-07-29 dieną pasirašytą Informacinių 
technologijų sprendimo diegimo ir pritaikymo VSS paslaugų valdymo tobulinimo poreikiams 
paslaugų techninės specifikacijos parengimo bei techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį Nr. 
SMLPC2020/27 (toliau - Sutartis), laikotarpyje nuo 2020 m. liepos 29 d. iki 2020 m. rugsėjo 28 d. 
sėkmingai įgyvendino sutarties (projekto) dalį: 

Projekto 
pavadinimas 

Informacinių 
technologijų 
sprendimo 
diegimo ir 
pritaikymo VSS 
paslaugų 
valdymo 
tobulinimo 
poreikiams 
paslaugų 
techninės 
specifikacijos 
parengimo bei 
techninės 
priežiūros 
paslaugos 

Įgyvendinti projekto darbai 

Įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 1 O prioriteto 
„Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus 
viešasis valdymas" l 0.1.3 uždavinį, skirtą 
visuomenei teikiamų paslaugų kokybei gerinti 
atsižvelgiant į visuomenės poreikius, ir priemonės
l O. l.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo
subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų 
aptarnavimo kokybės gerinimui" (toliau - Priemonė) 
tikslą padidinti visuomenės pasitenkinimą viešojo
valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis Ir 
asmenų aptarnavimu, įgyvendinant viešųjų ir 
administracinių paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybei gerinti skirtas priemones, Sveikatos
mokymo Ir ligų prevencijos centras (toliau -
SMLPC) įgyvendina investicinį projektą susijusį su 
visuomenės sveikatos stiprinimo (toliau - VSS) 
paslaugų kokybės gerinimu, tobulinant šių paslaugų 
teikimo valdymą (toliau - Investicinis projektas).
Įgyvendinant Investicinį projektą ir vadovaujantis
sutarties sąlygomis bei Valstybės informacinių 
sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir 
likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. 
nutarimu Nr. l 80 „Dėl Valstybės informacinių
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EURbe 
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Vertė, 
EURsu 
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sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo 1r 
likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir 
Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo 
valdymo metodikos, patvirtintos Informacinės 
visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo 
ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario mėn. 25 d. 
įsakymu T-29 „Dėl valstybės informacinių sistemų 
gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo" 
nuostatomis buvo parengta Informacinių 
technologijų sprendimo (toliau - IT Sprendimas) 
diegimo ir pritaikymo VSS paslaugų valdymo 
tobulinimo poreikiams paslaugų techninės 
specifikacija (toliau - Techninė specifikacija), 
kurioje buvo: 

l. detalizuoti funkciniai IT Sprendimo
reikalavimai;

2. detalizuoti IT Sprendimo nefunkciniai
reikalavimai;

3. detalizuoti IT Sprendimo saugos reikalavimai;

4. detalizuoti IT Sprendimo technologiniai
reikalavimai;

5. detalizuoti reikalavimai IT Sprendimo
naudotojo sąsajai;

6. detalizuoti reikalavimai IT Sprendimo
duomenų mainams ir integracijai;

7. detalizuoti reikalavimai IT Sprendimo
priežiūrai ir aptarnavimui.

UAB „Adwisery" laiku ir tinkamai parengė IT Sprendimo diegimo ir pritaikymo VSS 
paslaugų valdymo tobulinimo poreikiams paslaugų techninę specifikaciją, kurios pagrindu 
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras šiuo metu vykdo IT Sprendimo diegimo ir pritaikymo 
VSS paslaugų valdymo tobulinimo poreikiams paslaugų viešąjį pirkimą. 

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