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UAB Kofinansavimas (toliau – Kofinansavimas), įmonės kodas 304295647, patvirtina, kad  

UAB „Adwisery“, įmonės kodas 302524912, pagal 2022 m. rugpjūčio 3 d. sudarytą Paslaugų teikimo sutartį, nuo 

2022 m. rugpjūčio 3 d. iki 2022 m. spalio 18 d. sėkmingai ją įgyvendino.  
Projekto 

pavadinimas 

Įgyvendintos projekto veiklos (suteiktos paslaugos) Vertė, Eur 

be PVM 

Vertė, Eur 

su PVM 

Technologinio 

pažeidžiamumo, 

asmens 

duomenų 

apsaugos ir 

informacijos 

saugos atitikties 

vertinimo 

paslaugos 

Sutarties (projekto) įgyvendinimo metu suteiktos Kofinansavimo  

Technologinio pažeidžiamumo, asmens duomenų apsaugos ir informacijos 

saugos atitikties vertinimo paslaugos, kurios apėmė: 

1. Internetinės svetainės technologinio pažeidžiamumo vertinimą; 

2. Kofinansavimas, kaip asmens duomenų valdytojo bei asmens duomenų 

tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo vertinimą; 

3. Informacijos saugos priemonių įvertinimą. 

 

1.Technologinio pažeidžiamumo vertinimas apėmė: 

1.1. Web puslapis – 1 vnt. 

1.2. Atlikus Technologinio pažeidžiamumo vertinimą parengta ir pateikta 

Technologinio pažeidžiamumo vertinimo ataskaita su rekomendacijomis, 

kaip pašalinti nustatytas saugumo spragas.  

2. Kofinansavimo Asmens duomenų apsaugos priemonių vertinimo (toliau 

– Atitikties vertinimas) paslaugas, o būtent: 

2.1.. Klausimyno vertinimui parengimas; 

2.2. Informacijos apie turimas priemones surinkimą ir analizę 

(informacijos surinkimas ir analizė atliekama dokumentinės analizės, 

interviu ir kitų metodų pagalba), kurias sudaro: 

2.2.1. Tinklo ir techniniai ištekliai; 

2.2.2. Procesai ir procedūras, susijusios su asmens duomenų tvarkymu; 

2.2.3. Duomenų tvarkymo dalyviai; 

2.2.4. Veiklos sritys ir duomenų tvarkymo mąstai; 

2.2.5. Priemonių atitikties įvertinimas ir pagrindimas; 

2.2.6. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių peržiūra; 

2.2.7. Duomenų veiklos įrašų peržiūra; 

2.2.8. Asmens duomenų pareigūnui priskirtų funkcijų įgyvendinimo 

vertinimas; 

2.2.9. Atitikties vertinimui pagrįsti įrodymų surinkimas; 

2.2.10. Nustatytoms neatitiktims šalinimo priemonių plano parengimas. 

2.3. Atlikus Atitikties vertinimą parengta ir pateiktas Atitikties vertinimo 

ataskaita ir nustatytų neatitikčių šalinimo planas, tinkantys įkelti į 

ARSIS. 

3. Kofinansavimo Informacijos saugos priemonių įvertinimą, naudojant 

šiuos metodus (neapsiribojant išvardintais): interviu, dokumentų analizę, 

fizinę apžiūrą, išorinių informacinių sistemų pažeidžiamumų testavimą; 

Atlikus saugos priemonių vertinimą parengta Atitikties vertinimo ataskaita, 

įskaitant ir rizikos valdymo priemonių planą. 

5.855,50 7.085,16 

 
UAB „Kofinansavimas“ Technologinio pažeidžiamumo, asmens duomenų apsaugos ir informacijos 

saugos atitikties vertinimas atliktas profesionaliai. UAB „Kofinansavimas“ yra patenkinta projekte dalyvavusių 

ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į organizacijos poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo 

terminais. 
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