
 

 
 

NACIONALINIS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRAS 

Biudžetinė įstaiga, Geležinio Vilko g. 12, 03021 Vilnius, tel. 8 673 55 897, el. p. info@nbfcentras.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304768872 

 

 

UAB „Adwisery“        Nr. 

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius 

 

APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ 

 

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC), kaip informacinės sistemos „E. sąskaita“ 

valdytojas, įmonės kodas 304768872, patvirtina, kad UAB „Adwisery“, įmonės kodas 302524912, 

pagal 2021 m. lapkričio 23 d. sudarytą Informacinės sistemos „E. sąskaita“ galimybių studijos 

parengimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartį NR. ST-396 (5.3E) nuo 2021 m. lapkričio 23 d. iki 

2022 m. vasario 23 d. sėkmingai įgyvendino. 

 
Projekto 

pavadinimas 

Įgyvendintos projekto veiklos (suteiktos paslaugos) Vertė, 

Eur be 

PVM 

Vertė, 

Eur su 

PVM 

„Informacinės 

sistemos 

„E. sąskaita“ 

galimybių 

studijos 

parengimo 

paslaugos“  

Sutarties (projekto) įgyvendinimo metu vadovaujantis: 

• Lietuvos Respublikos Valstybės informacinių išteklių 

valdymo įstatymu, 

• Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. 

nutarimu Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, 

kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 

• Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 

„Dėl valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo 

metodikos patvirtinimo“ 3 priede nustatytais reikalavimais, 

1. Atlikta IS „E. sąskaita“ galimybių studija dėl IS 

„E. sąskaita“ modernizavimo, kuri apėmė (i) „E. sąskaita“ 

tvarkytojo pakeitimą, (ii) IS „E. sąskaita“ iškėlimą iš valstybės 

įmonės Registrų centro IT infrastruktūros, (iii) sprendimų, 

leidžiančių realizuoti duomenų mainus aplikacijų pagalba (vietoj 

tiesioginių mainų duomenų bazėse PL/SQL) bei (iv) duomenų 

bazės pakeitimą iš Oracle į SQL, analizės ir įvertinimo 

paslaugas; 

2. Parengta IS „E. sąskaita“ modernizavimo galimybių studija, 

kurioje aprašyti šie rezultatai: 

2.1. Projekto santrauka; 

2.2. veiklos srities, kurios vykdymo funkcijas numatoma 

kompiuterizuoti, analizės rezultatai; 

2.3. aplinkos analizės (kokioje techninėje aplinkoje veikia IS ir 

kokios galimos techninės aplinkos pakeitimo alternatyvos, 

įvertinant ir žmogiškuosius išteklius) rezultatai; 

2.4. kompiuterizuojamos veiklos procesų, kurie keisis, keičiant 

tvarkytoją, analizės rezultatai; 
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2.5. informacinės sistemos modernizavimo galimybių ir 

alternatyvų analizės rezultatai; 

2.6. detalus pasirinktos alternatyvos aprašymas; 

2.7. modernizavimo darbų įgyvendinimo planas, paskirstant 

veiklas taip dabartinio IS tvarkytojo, valdytojo ir naujos IT 

infrastruktūros savininko;  

2.8. informacinės sistemos modernizavimo atlikimo ir 

tolimesnės priežiūros kaštų ir reikalavimų analizės rezultatai; 

2.9. teisinės bazės pakeitimų analizės rezultatai;  

2.10. finansinės, ekonominės ir socialinės modernizavimo 

naudos įvertinimo rezultatai; 

2.11. modernizavimo rizikos analizės rezultatai; 

2.12. išvados ir rekomendacijos.  

 

 

 

Direktorė                   Valė Kulvinskienė 
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