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APIE ĮVYKDYTĄ SUTARTĮ (PROJEKTĄ)

Lietuvos  Respublikos  Seimo  kanceliarija,  įmonės  kodas  303039520,  patvirtina,  kad

UAB „Adwisery“, įmonės  kodas  188605295, pagal  2021  m.  gruodžio  2  d.  sudarytą  paslaugų

viešojo  pirkimo–pardavimo  sutartį Nr.  UFS-2021-126  nuo 2021 m.  gruodžio  2  d.  iki  2022 m.

birželio 2 d. atliko Seimo kanceliarijos valdomų informacinių išteklių – 1 registro (I informacinių

sistemų kategorija)  ir  7 informacinių sistemų (II–IV informacinių sistemų kategorijos) – saugos

atitikties ir rizikos vertinimus ir pateikė šių vertinimų atasakaitas.  

UAB „Adwisery“ teikdama Seimo kanceliarijos valdomų ir tvarkomų informacinių išteklių

atitikties teisės aktams vertinimo ir saugos rizikos įvertinimo paslaugas vadovavosi 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“, ARSIS metodu, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išleista

metodine  priemone  „Rizikos  analizės  vadovas“,  standartu  LST  ISO  27005  „Informacinės

technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo rizikos valdymas“.
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