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DĖL INFORMACIJOS APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTIES (PROJEKTO) DALĮ PATEIKIMO 

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įmonės 

kodas 291349070 patvirtina, kad UAB „Adwisery“, įmonės kodas 302524912 pagal 2021 m. 

gruodžio 31 d. pasirašytą Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos 

modernizavimo techninės specifikacijos parengimo ir Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės 

informacinės sistemos modernizavimo techninės priežiūros paslaugų sutartį Nr. (04 9.6 E)S-444 

(toliau – Sutartis), laikotarpyje nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. kovo 29 d. sėkmingai 

įgyvendino sutarties (projekto) dalį: 

 

Projekto 

pavadinimas 
Įgyvendinti projekto darbai 

Vertė, 

EUR be 

PVM 

Vertė, 

EUR su 

PVM 

“Užkrečiamųjų 

ligų ir jų 

sukėlėjų 

valstybės 

informacinės 

sistemos (toliau – 

ULSVIS) 

modernizavimo 

paslaugos“  

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų, vykdant bendrai 

finansuojamą projektą  „Užkrečiamų ligų ir jų 

sukėlėjų epidemiologinės stebėsenos gerinimas“.  

Projekto tikslas ir pagrindinis uždavinys – pagerinti 

užkrečiamųjų ligų prevenciją ir valdymą, 

optimizuojant ir modernizuojant užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinės priežiūros procesus. Bus atliktas 

Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės 

informacinės sistemos (toliau – ULSVIS) 

modernizavimas, naujos hepatitų posistemės 

sukūrimas, integracija su Elektroninės sveikatos 

paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacine sistema (toliau – ESPBI IS). 

Įgyvendinant 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. 

180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, 

kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės informacinių 

sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos, 

patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros 

25 041,07 30 299,70 
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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 Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų 

valstybės informacinės sistemos techninė 

specifikacija (toliau – Techninė specifikacija), 

kurioje buvo: 
• atlikta reikalaujamų ULSVIS procesų, kurie bus 

perkelti į modernią informacinę sistemą, ULSVIS 

funkcionalumo ir duomenų migravimo į ULSVIS 

analizė; 

• aprašyti reikalaujamai ULSVIS procesų, kurie bus 

perkelti į modernią informacinę sistemą (būsimos 

situacijos aprašymas); 

• atlikta reikalavimų ULSVIS modernizavimui, 

programinei ir techninei įrangai įsigyti analizė; 

• apibrėžta ULSVIS paskirtis ir naudotojai; 

• apibrėžti bendrieji reikalavimai ir Projekto 

apribojimai, turintys įtakos IS kūrimo eigai ir 

charakteristikoms; 

• specifikuoti funkciniai ULSVIS reikalavimai; 

• specifikuoti reikalavimai duomenų mainams; 

• specifikuoti nefunkciniai reikalavimai; 

• specifikuoti techniniai reikalavimai. 

 

UAB „Adwisery“ laiku ir tinkamai parengė Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės 

informacinės sistemos techninę specifikaciją, kurios pagrindu Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdys informacinės sistemos modernizavimo paslaugų 

pirkimą. 

Esame patenkinti projekte dalyvavusių ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į 

organizacijos poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminais. 

 

 

Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja,                                                             Giedrė Aleksienė 

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kairienė, tel. 8 633 90 274, el. p. brigita.kairiene@nvsc.lt 


