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DĖL SUTARTIES ĮVYKDYMO  
 
 

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

patvirtina, kad UAB „Adwisery“, įmonės kodas 302524912, pagal 2020 m. gruodžio 31 d. pasirašytą 

Paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 15R-444 (toliau – Sutartis) laikotarpyje nuo 2020 

m. gruodžio 31 d. iki 2021 m. liepos 8 d. sėkmingai įgyvendino Sutartį ir tinkamai suteikė Įtariamųjų, 

kaltinamųjų ir nuteistųjų registro integracijos su ECRIS-TCN sistema paslaugų pirkimo techninės 

specifikacijos reikalavimų parengimo paslaugas, Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais parengdamas 

Techninės specifikacijos dokumentą.  

Sutarties įgyvendinimo metu buvo atlikti šie darbai: 

Projekto 
pavadinimas Įgyvendinti projekto darbai 

Vertė, 
EUR be 

PVM 

Vertė, 
EUR su 

PVM 
“Įtariamųjų, 
kaltinamųjų 
ir nuteistųjų 
registro 
integracijos 
su  ECRIS-
TCN sistema 
paslaugų 
pirkimo 
techninės 
specifikacijo
s reikalavimų 
parengimo 
paslaugos“  

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (toliau – Registras) 
integracijos su  ECRIS-TCN sistema paslaugų pirkimo techninės 
specifikacijos, kurio pagrindu bus atliktas viešasis pirkimas 
nacionalinio ECRIS TCN komponento programinei įrangai 
sukurti, įskaitant savarankišką duomenų paieškos komponentą, 
rengimo paslaugų teikimo metu: 
1. Parengti reikalavimai Registro integracijai su ECRIS-TCN 
sistema pagal ECRIS-TCN reglamentą, Europos Komisijos 
parengtus įgyvendinamuosius aktus bei kitą susijusią techninę 
dokumentaciją; 
2. Atlikta ir aprašyta esamos situacijos analizė; 
3. Aprašyti projekto siekiami tikslai, uždaviniai, veiklos ir 
rezultatai; 
4. Aprašyta planuojamo sprendimo funkcinė architektūra; 
5. Išanalizuotas ir aprašytas teisės aktų, kuriais vadovaujantis turi 
būti įgyvendinamas Projektas, sąrašas; 
6. Aprašyti funkciniai reikalavimai; 
7. Aprašyti nefunkciniai reikalavimai:  
7.1. Bendrieji nefunkciniai reikalavimai; 
7.2. Reikalavimai sistemos architektūrai; 
7.3. Reikalavimai programinei įrangai; 
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7.4. Reikalavimai naudotojo sąsajai; 
7.5. Reikalavimai greitaveikai ir našumui; 
7.6. Reikalavimai duomenų kokybei ir jų užtikrinimo 

priemonėms; 
7.7. Reikalavimai saugumui; 
7.8. Reikalavimai dokumentacijai; 
7.9. Reikalavimai kūrimo procesui; 
7.10. Reikalavimai testavimui; 
7.11. Reikalavimai bandomajai eksploatacijai; 
7.12. Reikalavimai garantiniam aptarnavimui; 
7.13. Reikalavimai sistemos administravimui; 
8. Aprašyti projekto sutarties įgyvendinimo terminai; 
9. Aprašyti reikalavimai kūrimo procesui ir priemonėms; 
10.  Aprašyti reikalavimai integracinėms sąsajoms su išorinėmis 
sistemomis ir komponentais. 

 

Sutinkame, kad šiame rašte nurodyta informacija būtų pateikiama suinteresuotoms šalims ir 

viešinama. 
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