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UAB „Adwisery“ 

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius 

 2022-07-01 Nr.  

Į  Nr.  

 

 APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ (PROJEKTĄ) 

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA), įmonės kodas 303039520, 
patvirtina, kad UAB „Adwisery“, įmonės kodas 302524912, pagal 2022 m. sausio 28 d. sudarytą IT 

saugos konsultacinių paslaugų sutartį Nr. 2022/17-7, nuo 2022 m. sausio 28 d. iki 2022 m. gegužės 

26 d. sėkmingai ją įgyvendino. 

Projekto 

pavadinimas 

Įgyvendintos projekto veiklos (suteiktos paslaugos) Vertė, 

Eur be 

PVM 

Vertė, 

Eur su 

PVM 

„VIPA valdomų 
informacinių 

sistemų ir IRT 
infrastruktūros 

technologinio 
pažeidžiamumo, 

informacijos 

saugumo 
valdymo  

atitikties ir 
informacijos 

saugumo rizikos 
vertinimo 
paslaugos“  

Sutarties (projekto) įgyvendinimo metu suteiktos VIPA valdomų 
informacinių sistemų ir IRT infrastruktūros technologinio 

pažeidžiamumo, informacijos saugumo valdymo  atitikties ir informacijos 
saugumo rizikos vertinimo paslaugos, kurios apėmė: 

1. VIPA valdomų informacinių sistemų ir IRT infrastruktūros technologinio 

pažeidžiamumo vertinimo (toliau - Technologinio pažeidžiamumo 

vertinimas) paslaugas, o būtent: 

1.1. Technologinio pažeidžiamumo vertinimo atlikimą, kuris apėmė: 

• Išorinis duomenų perdavimo tinklo perimetro patikrinimą; 

• Saityno paslaugų taikomųjų programų vertinimą; 

• Duomenų teikimui naudojamų technologijų saugumo vertinimą; 

• Vidinio IS saugumo vertinimą; 

• IS duomenų bazių valdymo sistemos patikrinimą; 

• Duomenų perdavimo tinklo įrenginių saugumo vertinimą; 

• Elektroninio pašto apsaugos sistemos efektyvumo vertinimą; 

• Tarnybinių stočių saugumo patikrinimą; 

• Bevielio tinklo saugumo vertinimą.  

1.2. Technologinio pažeidžiamumo vertinimas buvo atliktas 

vadovaujantis Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo 

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 

m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl techninių valstybės registrų 

(kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų 

informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų 

aprašo ir informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos 

patvirtinimo“  ir Open Web Application Security Project metodika. 

1.3. Atlikus Technologinio pažeidžiamumo vertinimą parengta ir pateikta 

Technologinio pažeidžiamumo vertinimo ataskaita su rekomendacijomis, 

kaip pašalinti nustatytas saugumo spragas.  

2. VIPA informacinių technologijų saugos valdymo atitikties vertinimo 

(toliau – Atitikties vertinimas) paslaugas, o būtent: 

2.1. Vadovaujantis Informacinių technologijų saugos atitikties 

vertinimo metodika atliktas VIPA informacinių technologijų saugos 

valdymo atitikties Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės 

informacijos saugos ir kibernetinio saugumo valdymą ir Lietuvos 

standartų LST EN ISO/IEC 27002 ir LST EN ISO/IEC 27001 reikalavimams 

vertinimą; 

17 640,00 21 344,40 
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2.2. Atlikus Atitikties vertinimą parengta ir pateiktas Atitikties 

vertinimo ataskaita ir nustatytų neatitikčių šalinimo planas. 

3. VIPA valdomos informacijos saugumo rizikos (toliau – Rizikos) vertinimo 

paslaugas, o būtent: 

3.1. Atliktas VIPA informacijos saugumo rizikos vertinimas, kurio metu: 

• atlikta grėsmių ir pažeidžiamumų informaciniams ištekliams analizė; 

• nustatytos grėsmės ir pažeidžiamumai, galintys turėti įtakos VIPA 

valdomose informacinėse sistemose tvarkomos informacijos saugumui 

(įskaitant kibernetinį saugumą) bei kitos VIPA tvarkomos informacijos 

saugumui; 

• atliktas grėsmių ir pažeidžiamumų įvertinimas; 

• nustatytos ir išanalizuotos VIPA turimos kontrolės priemonės; 

• įvertintos grėsmių tikimybės ir jų poveikis (pasekmės); 

• nustatytas rizikos lygis; 

• nustatytas rizikų priimtinumo lygis; 

• parengta VIPA informacijos saugumo rizikos vertinimas ataskaita ir 

priedas. 

3.2. Parengtas ir pateiktas Centro informacijos saugumo rizikos valdymo 

priemonių planas ir priemonių prioretizavimas. 

4. Parengta VIPA vadovybei skirta apibendrinta Technologinio 

pažeidžiamumo, Atitikties ir Rizikos vertinimų ataskaita, kurioje pateikti 

ir pristatymo metu pristatyti apibendrinti rezultatai.  

suteiktos VIPA valdomų informacinių sistemų ir IRT infrastruktūros 

technologinio pažeidžiamumo, informacijos saugumo valdymo  atitikties 
ir informacijos saugumo rizikos vertinimo objektai: 

• Informacinių sistemų sk. – 11.  

• Informacija apie IS informacinių technologijų (toliau – IT) 

infrastruktūrą, bendrai naudojama informacinėms sistemoms tvarkyti: 

• Ugniasienių sk. – 2 IPDS telkiniai.  

• Komutatorių sk. – 4 vnt. 

• Maršrutizatorių sk. – 4 vnt. 

• Naudojamų DBVS sk. – 3 vnt.  

• Naudojamų tarnybinių stočių (fizinių) sk. – 2 vnt. 

• Naudojamų tarnybinių stočių (virtualių) sk. – 11 vnt. 

• Saityno paslaugų sk. – 3 vnt. 

• Išorės IP adresų sk. 7 vnt. 

 

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra valdomų informacinių sistemų ir IRT infrastruktūros 

technologinio pažeidžiamumo, informacijos saugumo valdymo  atitikties ir informacijos saugumo 

rizikos vertinimas atliktas profesionaliai. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra yra patenkinta 

projekte dalyvavusių ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į organizacijos poreikius ir 

sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminais. 

Generalinis direktorius   Gvidas Dargužas 

 

 

 

 

 

Originalas nebus siunčiamas   

_________ 
 
Z. Zalevskij, tel.(8 5) 203 4 214, el.p. zbignev.zalevskij@vipa.lt 


