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DĖL ATSILIEPIMO PATEIKIMO 
 

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
(toliau – IRD) patvirtina, kad UAB „Adwisery“, įmonės kodas 302524912, 2020 metais suteikė IRD 
šias paslaugas: 

 
Eil. 
Nr. 

Sutarties data, Nr. Paslaugų teikimo 
laikotarpis 

Vertė, Eur be 
PVM 

Vertė, Eur su 
PVM 

1.  2020-07-03, Nr. 15R-177 2020-07-03 – 2020-10-16 5 870,00 7 102,70 
Įgyvendintos sutarties veiklos (suteiktos paslaugos). Sutarties (projekto) įgyvendinimo 
metu suteiktos IRD valdomų ir tvarkomų valstybės informacinių išteklių bei ryšių ir 
informacinių sistemų (iš viso 17 valstybės informacinių sistemų ir registrų, iš kurių 9 – I 
kategorijos, 6 – II kategorijos, 1 – III kategorijos ir 1 – IV kategorijos) atitikties teisės aktų 
ir standartų reikalavimams vertinimo paslaugos: 
1. Atliktas IRD valdomų ir tvarkomų valstybės informacinių išteklių bei ryšių ir informacinių 
sistemų atitikties šių teisės aktų ir standartų reikalavimams vertinimas (toliau – atitikties 
vertinimas): 
• Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto 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“; 
• Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių 
sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų, 
patvirtintų 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, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. 
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rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 
įgyvendinimo“; 
• Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 27001:2017; 
• Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 27002:2017.  
2. Atlikus atitikties vertinimą parengta ir su IRD suderinta atitikties vertinimo ataskaita. 

2.  2020-11-18, Nr. 15R-340 2020-11-18 – 2020-12-16 6 480,00 7 840,80 
Įgyvendintos sutarties veiklos (suteiktos paslaugos). Sutarties (projekto) įgyvendinimo 
metu vadovaujantis: 
• Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
informacijos saugos valdymo sistemos vidaus audito procedūros aprašu, patvirtintu 
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
direktoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu 5V-37 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacijos saugos valdymo sistemos 
procedūrų patvirtinimo“, 
• Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 27001:2017 reikalavimais, 
• Lietuvos standarto LST EN ISO 19011:2018 gairėmis, 
• Tarptautiniame standarte ISO/IEC 27007:2020 numatyta ISVS vidaus audito atlikimo 
metodika, 
• Tarptautiniame standarte ISO/IEC 27008:2019 numatyta kontrolės priemonių vertinimo 
metodika,  
atliktas IRD įdiegtos Informacijos saugumo valdymo sistemos (toliau – ISVS), atitinkančios 
Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 27001:2017 reikalavimus, vidaus auditas, parengta ir 
su IRD suderinta ISVS vidaus audito ataskaita, parengtas nustatytų neatitikčių šalinimo 
priemonių plano projektas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Direktorius Tomas Stankevičius 
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