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PAŽYMA APIE SĖKMINGAI VYKDYTĄ SUTARTĮ (PROJEKTĄ)  

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įmonės kodas 191351679 

(toliau – Užsakovas arba VLK) patvirtina, kad UAB „Adwisery“, įmonės kodas 302524912 pagal 

2020 m.  rugsėjo 30 d. Rezervinio duomenų centro įrengimo galimybių studijos parengimo ir susijusių 

ekspertinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 1SUT-287, laikotarpyje nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. iki 2022 

m. rugsėjo 29 d. sėkmingai įgyvendino sutartį (projektą): 
Projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinti projekto darbai Suteiktų 

paslaugų 

vertė, Eur 

be PVM 

Suteiktų 

paslaugų 

vertė, Eur 

su PVM 

„Rezervinio 

duomenų centro 

įrengimo 

galimybių 

studijos 

parengimo, 

rezervinio 

duomenų centro 

įrengimo 

paslaugų 

įsigijimo viešojo 

pirkimo 

techninės 

specifikacijos 

parengimo ir 

ekspertinių 

paslaugų, 

Sutarties (Projekto) įgyvendinimo metu buvo suteiktos 

Rezervinio duomenų centro įrengimo galimybių studijos 

parengimo, rezervinio duomenų centro įrengimo paslaugų 

įsigijimo viešojo pirkimo techninės specifikacijos parengimo 

ir ekspertinės paslaugos vykdant viešąjį pirkimą, kurių 

teikimo metu buvo: 

1. Atlikta detali esamos VLK informatikos ir ryšių 

technologijų (toliau – IRT) infrastruktūros analizė (toliau – 

Analizė) ir parengta Analizės ataskaita. Analizės metu buvo 

įvertinta įskaitant, tačiau neapsiribojant: 

• įvertinta VLK pagrindiniame duomenų centre, adresu 

Europos a. 1, Vilniuje, visa naudojama aparatinė ir 

programinė įranga, taip pat Dell Technologies gamintojo 

vBlock 320 ir VxBlock 1000 aparatinė ir programinė įranga, 

bei techninės įrangos sinchronizacijos su VLK kuriamu 

rezerviniu duomenų centru (toliau – RDC) galimybes, 

identifikuoti tam reikalingos papildomos įrangos poreikiai 

bei jos techniniai parametrai; 

54 600,00 66 066,00  



 

 

 

Projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinti projekto darbai Suteiktų 

paslaugų 

vertė, Eur 

be PVM 

Suteiktų 

paslaugų 

vertė, Eur 

su PVM 

vykdant viešąjį 

pirkimą, teikimo 

paslaugos“ 

• identifikuoti keistini ir pertekliniai veiklos tęstinumo 

užtikrinimo parametrai bei pateikti pasiūlymai dėl procesų 

pakeitimo, siekiant pašalinti nustatytus trūkumus ir padidinti 

IS efektyvumą; 

• atlikta pagrindinių VLK valdomų ir tvarkomų 

informacinių sistemų analizė ir identifikuoti šių sistemų 

pakeitimai, būtini sklandžiam sistemų veikimo RDC 

užtikrinimui bei veikimo grąžinimui į pagrindinį duomenų 

centrą; 

• atlikta turimų serverių, jų pajėgumo ir funkcionalumo 

analizė bei parengtos ir pateiktos rekomendacijos dėl jų 

optimizavimo; 

• atlikta turimų SAN tinklo įrenginių, jų pajėgumų ir 

funkcionalumų analizė bei parengtos ir pateiktos 

rekomendacijos dėl jų optimizavimo; 

• atliktas turimų saugyklų ir jų našumo įvertinimas bei 

parengtos ir pateiktos rekomendacijis dėl trumpalaikio (1-2 

metų) ir ilgalaikio (3 metų) saugyklų masyvų atsparumo ir 

našumo gerinimo; 

• atliktas esamos rezervinio kopijavimo ir atstatymo 

politikos bei veiklos tęstinumo plano įvertinimas bei 

parengtos ir pateiktos rekomendacijas dėl trumpalaikių (1-2 

metų) ir ilgalaikių (3 metų) rezervinio kopijavimo ir 

atstatymo efektyvinimo; 

• atlikta analizė ir parengtas pagrindimas, kuriuos TIER 

(TIER I, TIER II, TIER III ar TIER IV) reikalavimus turi 

atitikti RDC; 

• atlikta Europos Komisijos iniciatyvų, standartų ir 

rekomendacijų rezervinių duomenų centrų įrengimo srityje 

analizė, įvertintas priimtų sprendimų ir (ar) rekomendacijų 

pritaikomumas Projekto metu parengtiems scenarijams. 

2. Vadovaujantis Informacinės visuomenės plėtros 

komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2014 m. 

vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 “Dėl valstybės informacinių 

sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo” 

pavirtintais galimybių studijos rengimo reikalavimais, 

parengta Rezervinio duomenų centro įrengimo galimybių 

studija, kurioje: 

• aprašyta esama situacija; 

• išanalizuoti ir aprašyti galimi RDC įrengimo teisiniai, 

technologiniai ir kiti ribojimai; 

• parengtos ir aprašytos 3 galimos RDC įrengimo 

alternatyvos, atlikta ir aprašyta pasiūlytų alternatyvų kaštų-

naudos analizė, parengtas detalus Užsakovo pasirinktos 

optimalios alternatyvos aprašymas bei jos įgyvendinimo 

veiksmų planas. 



 

 

 

Projekto 

pavadinimas 

Įgyvendinti projekto darbai Suteiktų 

paslaugų 

vertė, Eur 

be PVM 

Suteiktų 

paslaugų 

vertė, Eur 

su PVM 

3. Parengta ir su Užsakovu suderinta RDC įrengimo 

paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo techninė specifikacija, 

kurioje aprašyti: 

• reikalavimai RDC įrangai; 

• reikalavimai duomenų mainams; 

• kokybinės reikalavimuose apibrėžtų funkcijų vykdymo 

charakteristikos ir nefunkcinius reikalavimai; 

• reikalavimai duomenų apsaugai ir informacijos saugumo 

valdymui; 

• reikalavimai RDC pajėgumui (greitaveikai, talpumui, 

plečiamumui ir kt.) ir veikimo sąlygoms; 

• reikalavimai RDC priežiūrai (garantiniam aptarnavimui); 

• reikalavimai RDC patalpų, atitinkančių techninius 

reikalavimus, keliamus valstybiniams duomenų centrams, 

įrengimui. 

4. Parengti ir su Užsakovu suderinti kvalifikaciniai 

reikalavimai, keliami RDC įrengimo paslaugas 

teiksiantiems paslaugų tiekėjams bei suteiktos konsultacijos 

RDC įrengimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo metu. 

5. Parengti ir su Užsakovu suderinti duomenų centro 

saugumo politikos ir jos įgyvendinimą užtikrinančių tvarkų 

aprašų (patekimo į duomenų centro patalpas tvarkos aprašas, 

duomenų centro įrangos valdymo tvarka ir kitos) projektai; 

6. Vadovaujantis Valstybinių duomenų centrų techninių 

reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto 

apaugos ministro 2019-11-18 įsakymu Nr. V-962 „Dėl 

Valstybinių duomenų centrų sąrašo ir valstybinių duomenų 

centrų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 12.2. 

punkto nuostatomis, atliko VLK duomenų centro, esančio 

adresu Europos a. 1, Vilniuje (toliau – PDC) atitikties 

valstybinių duomenų centrų techniniams reikalavimams, 

numatytiems Valstybinių duomenų centrų techninių 

reikalavimų apraše vertinimą  ir parengė VLK PDC atitikties 

valstybinių duomenų centrų techniniams reikalavimams 

vertinimo ataskaitą (ekspertinę išvadą). 

Rezervinio duomenų centro įrengimo galimybių studijos parengimo, rezervinio duomenų 

centro įrengimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo techninės specifikacijos parengimo ir ekspertinių 

paslaugų, vykdant viešąjį pirkimą, teikimo paslaugo suteiktos laiku ir profesionaliai.  

Parengta Rezervinio duomenų centro įrengimo galimybių studija leido Valstybinė ligonių 

kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei priimti pagrįstą sprendimą dėl nuosavo 

rezervinio duomenų centro įsteigimo. Parengta Rezervinio duomenų centro įrengimo paslaugų 

įsigijimo viešojo pirkimo techninė specifikacija leido suorganizuoti šių paslaugų viešąjį pirkimą ir 

pasirinkti paslaugų tiekėją, kuris šiuo metu įrenginėja Rezervinį duomenų centrą bei jame diegia 

aparatinę ir programinę įrangą. Parengta duomenų centro saugumo politika ir jos įgyvendinimą 

užtikrinančių tvarkų aprašai bei pagrindinio duomenų centro, esančio adresu Europos a. 1, Vilniuje 



 

 

 

atitikties valstybinių duomenų centrų techniniams reikalavimams, numatytiems Valstybinių duomenų 

centrų techninių reikalavimų apraše vertinimo ataskaita leis Valstybinė ligonių kasai prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos pagrindinį duomenų centrą įregistruoti į valstybinių duomenų centrų sąrašą.  

Esame patenkinti projekte dalyvavusių ekspertų kompetencija, gebėjimu įsigilinti į 

organizacijos poreikius ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo terminais. 

 

Informacinių technologijų departamento direktorius Aurimas Baliukevičius 


