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DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtina, 
kad UAB „Adwisery“, įmonės kodas 302524912, įgyvendino 2020 m. sausio 21 d. sudarytą 
Informacijos saugos rizikos ir atitikties vertinimo paslaugų viešojo pirkimo sutartį Nr. 1SUT-
341. 
 
Projekto 
pavadinimas 

Sutarties įgyvendinimo metu suteiktos paslaugos Vertė, 
Eur be 

PVM 

Vertė, 
Eur su 

PVM 

„Informacijos 

saugos 
rizikos ir 
atitikties 

vertinimas“  

1. Atliktas VMI valdomų 11 I kategorijos valstybės informacinių 

sistemų ir registrų, 1 II kategorijos informacinės sistemos ir  
vienos vidaus administravimui skirtos sistemos atitikties teisės 
aktų ir Lietuvos standartų reikalavimams, vertinimas . 

 
2. Atliktas VMI valdomų 11 I kategorijos valstybės informacinių 

sistemų ir registrų, 1 II kategorijos informacinės sistemos ir  
vienos vidaus administravimui skirtos sistemos ir kito VMI 

valdomo turto, įskaitant ne VMI informacinėse sistemose 
esančios informacijos, VMI darbuotojų, VMI valdomos 

programinės ir techninės įrangos, su VMI informacijos saugumo 
valdymu susijusių procesų informacijos saugos rizikos 

vertinimas. 

5830,00 7054,30 

 
 
 
 
Viršininko pavaduotojas, 
atliekantis viršininko funkcijas  Artūras Klerauskas 
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